Anunț de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la
bugetul local al comunei Vicovu de Jos, județul Suceava, pentru activități
nonprofit de interes general.
Autoritatea finanțatoare (contractantă): Comuna Vicovu de Jos, Satul
Vicovu de Jos nr. 12B, CF 4327090, Tel. +40 230412221, Fax +40 230412222,
website: www.primariavicovudejos.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Vicovu de
Jos, județul Suceava nr. 49 din 31.10.2012 privind aprobarea "Regulamentului
privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activități nonprofit de interes local", a Hotărârii Consiliului local al comunei
Vicovu de Jos nr. 13/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei
Vicovu de Jos, județul Suceava pe anul 2018, face cunoscută intenția de a
atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de
interes local, pentru anul de execuție financiară 2018.
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se pune la
dispoziția celor interesați prin intermediul site-ului instituției:
www.primariavicovudejos.ro.
Solicitanții vor depune cererile de acordare a finanțării nerambursabile
în conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 49/31.10.2012, la
Registratura Primăriei comunei Vicovu de Jos, Satul Vicovu de Jos nr. 12B, în
plic sigilat, cu denumirea entității solicitante, adresa de corespondență, titlul
proiectului și mesajul "A nu se deschide până la sesiunea de evaluare".
Criterii de acordare a finanțărilor nerambursabile
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele
criterii generale de selecționare, prevăzute și în Regulament:
a) proiectele sunt de interes public local;
b) Promovează și adaugă identitatea imaginii comunei Vicovu de Jos;
c) este dovedita capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului
finanțării prin:
- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau
proiectului la nivelul propus;
- experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
d) îndeplinesc criteriile specifice de evaluare stabilite în Capitolul V, art. 39 din
Regulament
Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre
următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile
art. 23 art. şi 27 din Regulament;
b) au conturile bancare blocate;

c) solicitanții nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest
caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o
perioada de un an de zile);
d) solicitanții au prezentat declaraţii inexacte la o sesiune anterioară;
e) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum
si bugetul asigurărilor sociale de stat;
f) furnizează informații false în documentele prezentate;
g) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-au
îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă,
în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace
probante în acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află
deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
i) solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației, activitatea
corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;
j) solicitanții nu au sediul/domiciliul în comuna Vicovu de Jos.
Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele depuse în vederea
finanțării nerambursabile se regăsește în Regulamentul privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit
de interes local, art. 39, publicat pe site-ul www.primariavicovudejos.ro.
Suma prevăzută în bugetul local al comunei Vicovu de Jos pentru anul
2018, pentru finanțări nerambursabile de interes local din domeniul sportului
este de 40.000 lei, din care:
- 20.000 lei, pentru subdomeniul futsal
- 20.000 lei, pentru subdomeniul promovarea sportului de performanță
Data limită pentru depunerea proiectelor este 21 iunie 2018, ora 16.00
Evaluarea și selectarea proiectelor depuse vor avea loc în data de 22
iunie 2018 între orele 10.00-12.00. Lista finală a proiectelor declarate admise se
publică pe site-ul instituției.
Anunţul de participare a fost publicat în Monitorului Oficial al
României, Partea a VI-a numărul 89 din 16.05.2018.

