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Anexa nr. 3 la Decizia nr. 12 / 11.03.2022

Anunț de lansare a apelului de finanțare nerambursabilă
Orașul în mișcare
Proiecte și programe sportive

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează apelul Orașul în mișcare privind
finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte și
programe sportive în anul 2022.

Finanțarea se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, de drept public sau
privat, constituite ca structuri sportive în România, care derulează activități menite să
crească gradul de practicare a sportului și a mișcării pentru cât mai mulți cetățeni ai
Timișoarei.

Bugetul total disponibil este de 2.000.000 lei, din care 300.000 de lei sunt alocați
fondului de contestați. Acest buget este dedicat proiectelor și programelor sportive care
pun în valoare și susțin resursele locale, corelate cu scopul și obiectivele stabilite în
regulamentul de finanțare a proiectelor și programelor sportive adoptat de către Centrul
de Proiecte al Municipiului Timișoara pentru anul 2022.

Programele naționale de utilitate publică prin care se efectuează finanțarea sportului sunt:
”Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”.

Un solicitant poate depune maxim o propunere în cadrul acestui apel de finanțare.

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

Termenul limită pentru înscrierea online a propunerilor este 13.04.2021, ora 17�00, iar
termenul limită pentru depunerea dosarului de decont este 18.11.2022.
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Caracteristici ale propunerilor
Tipuri de propuneri

Proiect Program

Plafon de finanțare 60.000 lei 120.000 lei

Procentul de cofinanțare 10% 10%

Valoarea maximă a primei tranșe 80% 70%

Parteneriate min. 1 min. 2

Vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă propunerile cu punctaj minim de 70
puncte, din punctajul maxim de 100 puncte, în limita bugetului disponibil.

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.

Calendarul acestui apel de finanțare este următorul:

Termen Perioadă Activitate

31 zile
calendaristice

14.03 � 13.04.2022 Înscrierea propunerilor pentru finanțare

13 zile lucrătoare 14.04 � 28.04.2022 Verificarea conformității administrative și
evaluarea propunerilor înscrise

1 zi lucrătoare 29.04.2022 Publicarea rezultatelor după primele etape

3 zile lucrătoare 02.04 � 04.05.2022 Perioadă de depunere a contestațiilor

3 zile lucrătoare 04.05 � 06.05.2022 Perioadă de soluționare a contestațiilor

1 zi lucrătoare 06.05.2022 Publicarea rezultatelor finale

10 zile lucrătoare 09.05 � 20.05.2022 Contractare și depunerea de către solicitantul
selectat pentru acordarea finanțării
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nerambursabile a tuturor documentelor necesare
contractării

Adoptarea deciziei conducătorului Centrului de
Proiecte al Municipiului Timișoara, prin care se
constată rezultatul final al apelului de selecție de
proiecte sportive

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.

1 zi lucrătoare 18.11.2022 Data limită pentru depunerea decontului final

Cu gânduri bune,

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

___________________________
1 Centrul de Proiecte este un serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului

Local Timișoara. Prin intermediul apelurilor de proiecte, acordăm finanțare
nerambursabilă din bugetul local pentru proiecte în cultură, implicare civică și socială și
sport care îmbunătățesc calitatea vieții în Timișoara și construiesc o comunitate
dinamică și incluzivă.
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