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Anexa nr. 3 la Decizia nr. 11 / 10.03.2022

Anunț de lansare a apelului de finanțare Impuls în
Comunitate
Acțiuni, proiecte și programe pentru comunitate

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează apelul Impuls în Comunitate
privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru
activități nonprofit de interes general.

Finanțarea se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații sau fundații
care sprijină sau au ca obiect de activitate domenii ca: educație, tineret*, mediu, smart
city,  incluziune socială.

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 2.000.000 lei și acoperă cele 4 domenii de
finanțare definite în Regulament, precum și un fond de contestații, fiind repartizat astfel:

1 Educație proactivă 450.000 lei

2 Tineri în comunitate* 450.000 lei

3 Mediu și calitatea spațiuluii urban 450.000 lei

4 Smart City 450.000 lei

Fond contestații 200.000 lei

Domeniul incluziune socială poată fi adresat transversal și inclus în fiecare dintre
domeniile enumerate mai sus.

*Bugetul prevăzut pentru domeniul tineret se utilizează pentru finanțarea activităților de
tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și
a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza municipiului
Timișoara.
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Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara acordă finanțări nerambursabile pe bază de
selecție de oferte, după cum urmează:

Caracteristici
Tipuri de oferte

Acțiune Proiect Program

Valoare maximă finanțare
nerambursabilă solicitată

25.000 lei 75.000 lei 150.000 lei

Rata minimă de cofinanțare,
exprimată în % din valoarea
totală a bugetului ofertei
propuse

10% 10% 10%

Valoarea maximă a primei
tranșe, exprimată în % din
valoarea totală a finanțării
nerambursabile

85% 80% 70%

Parteneriate locale/naționale opțional min. 1 min. 2

Parteneriate internaționale opțional opțional min. 1

Un solicitant poate depune în cadrul acestui apel de finanțare maxim două propuneri,
însă nu poate depune mai mult de o propunere de tip program.

În cazul în care, în timpul procesului de selecție, se constată că pentru anumite domenii
finanțate bugetul alocat nu a fost consumat (ca urmare a faptului că nu a existat o
reprezentare bună la nivelul propunerilor înscrise, a neîntrunirii punctajului minim etc),
bugetul rămas se va redistribui către ofertele  înscrise în celelalte domenii de finanțare,
în ordinea punctajelor obținute.

Scopul și obiectivele programului de finanțare se găsesc în Regulamentul apelului, la
fel și criteriile de evaluare și selecție a ofertelor.

Înscrierea ofertelor se desfășoară pe website-ul
centruldeproiecte.ro/finantari/impuls-in-comunitate-2022, unde se găsesc și toate
informațiile și documentele necesare aplicării la acest apel de finanțare.

Termenul limită pentru înscrierea online a propunerilor este 09.04.2022, ora 17.00 și
termenul limită pentru efectuarea procesului de decont este 25.11.2022.
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Calendarul acestui apel de finanțare este următorul:

Perioadă Activitate

11 martie � 9 aprilie 2022 Înscrierea propunerilor la apelul de finanțare

11  � 28 aprilie 2022 Verificarea conformității administrative și evaluarea
propunerilor înscrise

29 aprilie 2022 Publicarea rezultatelor

2�4 mai 2022 Perioadă de depunere a contestațiilor

5�8 mai 2022 Perioadă de soluționare a contestațiilor

9 mai 2022 Publicarea rezultatelor finale

10�17 mai 2022 Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea
finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare
contractării

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Atenție � Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se
pot efectua doar după data semnării contractului, pe
durata executării acestuia.

25 noiembrie 2022 Data limită pentru depunerea decontului final

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează de către comisii formate dintr-un număr
impar de membri, evaluatori specialiști, care au competențe relevante în domeniile de
finanțare.

Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea propunerilor în ordinea punctajelor
calculate prin media aritmetică a punctajelor individuale ale membrilor comisiei de
selecție, conform grilei de evaluare stabilită prin regulamentul apelului de finanțare

Vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă ofertele cu punctaj obținut de minim 70
de puncte, din punctajul maxim de 100 puncte.
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Rezultatele etapelor de selecție vor fi comunicate public, pe website-ul
centruldeproiecte.ro.

Contestațiile vor fi transmise la adresa de e-mail proiecte@centruldeproiecte.ro.

După perioada de depunere a contestațiilor, propunerile vor fi evaluate de o comisie
diferită decât cea care a evaluat inițial.

Pentru mai multe detalii despre apelul Impuls în Comunitate privind finanțarea
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de
interes general, ne puteți contacta folosind adresa de e-mail
proiecte@centruldeproiecte.ro

Cu gânduri bune,

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

___________________________
1 Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara este un serviciu public de interes local al

Municipiului Timișoara, cu personalitate juridicã, ce funcționează sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care are drept scop punerea în aplicare a
cadrului multisectorial de finanțare publică nerambursabilă de la bugetul local, în
concordanță cu strategiile și politicile publice locale;
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