Anunţ de participare - sesiunea a II-a
1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în
municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777,
fax +40.268.475.576, email: sport@judbrasov.ro.
2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din
bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2016 sesiunea a II-a.
3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 23 din
03.02.2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2016, capitolul 67
Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul
2016 - sesiunea a II-a” este prevăzută suma de 749.700,50 lei. Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean
Braşov nr. 85 din 17.02.2016, suma se va utiliza astfel:
a. 608.000,50 lei pentru proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care
vizează activitatea de pregătire sportivă și participarea la competițiile sportive județene, naționale și
internaționale oficiale, pentru sporturile olimpice, valoarea maximă a finanţării nerambursabile
acordate pentru un proiect fiind de 60.000 lei.
b. 141.700 lei pentru proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează
organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive județene, naționale și internaționale oficiale,
pentru sporturi olimpice, valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect
fiind de 20.000 lei.
4. Durata finanţării: 15 decembrie 2016 reprezintă data limită până la care trebuiesc
finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.
5. Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru:
1. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează activitatea de pregătire
sportivă și participare la competiții sportive județene, naționale și internaționale oficiale, în
condițiile legii, pentru sporturi olimpice
2. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează organizarea în județul
Brașov a competițiilor sportive județene, naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii,
pentru sporturi olimpice
3. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru organizarea de alte acțiuni sportive, așa cum
sunt ele definite prin reglementările legale în vigoare.
Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activitati generatoare de profit și nici pentru
activități din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate, cu modificările ulterioare.
Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului.
6. Obiectivul general: finanțarea din bugetul propriu a proiectelor structurilor sportive
locale (cu sediul în județul Brașov) în cadrul programului Promovarea sportului de performanță.
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Prin programul Sportul de perfomanță se urmărește valorificarea aptitudinilor individuale
într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție având ca scop ameliorarea rezultatelor
sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei.
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b.
c.
d.
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f.

•

•

7. Obiectivele specifice ale programului:
evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță brașovean la
reprezentarea și sporirea prestigiului județului Brașov pe plan județean, național și
internațional;
susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a
fiecăreia la nivel județean, național și internațional;
susținerea activității de performanță la nivelul copiilor, juniorilor și seniorilor;
perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de
sport;
susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul
de dezvoltare a fiecăruia la nivel județean, național și internațional;
susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional.
8. Solicitanţíi:
cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în condițiile legii ca
structuri mono sau polisportive, cu sediul în aria unității administrativ – teritorială Județul
Brașov;
asociațiile județene pe ramuri de sport din județul Brașov, persoane juridice de drept
privat, constituite în condițiile legii;

9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul
solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 85 din data de 17.02.2016.
10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă:
I. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează activitatea de
pregătire sportivă și participare la competiții sportive județene, naționale și internaționale
oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice
I.a. Pentru cluburile sportive de drept privat
P1. Numărul de secții sportive (sporturi olimpice) afiliate la federaţia sportivă naţională de
specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: peste 8 - 30 puncte; între 5 şi 8 - 20
puncte; între 3 şi 5 - 10 puncte; sub 3 - 0 puncte.
P2. Numărul de sportivi legitimați: peste 50 - 30 puncte; între 20 şi 50 - 20 puncte; sub 20 - 10
puncte.
P3. Numărul de sportivi convocați la loturile naționale: peste 5 - 30 puncte; între 2 şi 5 - 20
puncte; sub 2 - 10 puncte; 0 - 0 puncte.
P4. Medalii obținute în anul precedent la competiții sportive naționale la sporturi individuale
(locurile I, II, III): peste 5 - 30 puncte; între 2 şi 5 - 20 puncte; sub 2 - 10 puncte; 0 - 0 puncte.
P5. Medalii obținute la competiții sportive naționale la sporturi de echipă (locurile I, II, III):
peste 5 - 30 puncte; între 2 şi 5 - 20 puncte; sub 2 - 10 puncte; 0 - 0 puncte.
Ps = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)/5;
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P6. Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă, relevanţa și gradul de
vizibilitate: proiect judeţean - 10 puncte, proiect naţional – 20 puncte, proiect internaţional – 30
puncte.
P7. Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:
peste 30% - 40 puncte; între 20% şi 30% - 20 puncte; între 10% şi 20% - 10 puncte.
Pp = P6 + P7;
Punctaj total = Ps + Pp.
I.b. Pentru asociațiile pe ramură de sport ale județului Brașov
P1. Numărul de secții ale cluburilor sportive afiliate la asociația pe ramura de sport a județului
Brașov: peste 8 - 30 puncte; între 5 şi 8 - 20 puncte; între 3 şi 5 - 10 puncte; sub 3 - 0 puncte.
P2. Numărul de secții ale asociațiilor sportive afiliate la asociația pe ramura de sport a
județului Brașov: peste 8 - 30 puncte; între 5 şi 8 - 20 puncte; între 3 şi 5 - 10 puncte; sub 3 - 0
puncte.
P3. Numărul de sportivi legitimate: peste 50 - 30 puncte; între 20 şi 50 - 20 puncte; sub 20 10 puncte.
Ps = (P1 + P2 + P3)/3;
P4. Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă, relevanţa și gradul de
vizibilitate: proiect judeţean - 10 puncte, proiect naţional – 20 puncte, proiect internaţional – 30
puncte.
P5. Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:
peste 30% - 40 puncte; între 20% şi 30% - 20 puncte; între 10% şi 20% - 10 puncte.
Pp = P4 + P5;
Punctaj total = Ps + Pp.
II. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează organizarea
în județul Brașov a competițiilor sportive județene, naționale și internaționale oficiale, în
condițiile legii, pentru sporturi olimpice
P1. Numărul de participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale, pentru care s-a
demonstrat experiența similară: peste 50 - 30 puncte; între 30 şi 50 - 20 puncte; între 10 şi 30 - 10
puncte; sub 10 - 0 puncte.
P2. Numărul de echipe participante la competiția sportivă pentru sporturi de echipă, pentru
care s-a demonstrat experiența similară: peste 8 - 30 puncte; între 5 şi 8 - 20 puncte; între 3 şi 5 - 10
puncte; sub 3 - 0 puncte.
P3. Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă, relevanţa și gradul de
vizibilitate: proiect judeţean - 10 puncte, proiect naţional - 20 puncte, proiect internaţional - 30
puncte.
P4. Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:
peste 30% - 40 puncte; între 20% şi 30% - 20 puncte; între 10% şi 20% - 10 puncte.
Punctaj total = P1 + P3 + P4 sau P2 + P3 + P4;
P1 și P2 se anulează reciproc în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale
sau jocuri sportive).
Ierarhizarea ofertelor sportive va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea
sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. În caz de punctaje egale,
va primi finanțare propunerea de proiect cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai scăzută.
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11. Data limită pentru depunerea proiectelor: 23.08.2016, ora 16.00.
Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 24.08.2016 - 04.10.2016.
12. Locul depunerii proiectelor: sediul Consiliului Judeţean Braşov, municipiul Braşov,
judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10).
13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare,
capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi
consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul Consiliului Judeţean Braşov,
Serviciul Relaţii Externe, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142.
14. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări
nerambursabile de la bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local pentru anul 2016 a
fost publicat Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 28 din 11.02.2016.
15. Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 138
din 21.07.2016
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