
Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara
Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7, CIF 44202834
centruldeproiecte@primariatm.ro

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 32 / 11.08.2021

Anunț lansare Apel 4/2021
Proiecte sportive

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează cel de-al 4-lea apel deschis din 2021
privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor
sportive.

Finanțarea se adresează structurilor sportive constituite ca persoane juridice de drept
privat/public, fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă (CIS),
înscrise în Registrul Sportiv și afiliate la federațiile sportive naționale sau la Asociația
Județeană „Sportul pentru toți”.

Condițiile specifice din prezentul anunț sunt complementare condițiilor generale privind
obiectivele de finanțare, eligibilitatea ș.a.m.d., definite în Regulament (Anexa 1 la Decizia nr. 31
/ 11.08.2021).

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă proiecte încadrate în
programele sportive naționale de utilitate publică, definite în Regulament ca programul de
promovare a sportului de performanță și programul „Sportul pentru toți”, precum și un fond de
contestații:

1 Promovarea sportului de performanță 400.000 lei

2 Sportul pentru toți 400.000 lei

Fond de contestații 200.000 lei

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara acordă proiectelor sportive finanțări
nerambursabile pe bază de evaluare și selecție, în limita a 75.000 de lei per propunere de
proiect, cu o rată minimă de co-finanțare de 10% din valoarea totală a bugetului proiectului. E
necesar minim un parteneriat local / național / internațional.

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

Este necesară afilierea la una din federațiile sportive naționale în cazul solicitanților care
urmăresc promovarea sportului de performanță, respectiv afilierea la Asociația Județeană
“Sportul pentru toți” pentru cei care depun proiecte din programul „Sportul pentru toți”.
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În cazul în care, în timpul procesului de selecție, se constată că pentru una din cele două
categorii de proiecte bugetul alocat nu a fost consumat (ca urmare a faptului că nu a existat o
reprezentare bună la nivelul proiectelor înscrise, a neîntrunirii punctajului minim etc.), bugetul
rămas se va redistribui către proiectele înscrise în cealaltă categorie, în ordinea punctajelor
obținute.

Înscrierea proiectelor se desfășoară pe website-ul
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-4-2021-sport, unde se găsesc și toate informațiile
și documentele necesare aplicării la acest apel de finanțare.

Termenul limită pentru înscrierea online a proiectelor este 30.08.2021, ora 17.00.

Calendarul acestui apel de finanțare este următorul:

Termen Perioadă Activitate

18 zile
calendaristice

13.08 - 30.08.2021 Înscrierea proiectelor la apelul de finanțare

7 zile lucrătoare 31.08 - 08.09.2021 Etapa 1 și 2 - Verificarea conformității administrative și
evaluarea proiectelor înscrise

1 zi lucrătoare 09.09.2021 Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2

3 zile lucrătoare 10.09 - 14.09.2021 Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

3 zile lucrătoare 14.09 - 16.09.2021 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

1 zi lucrătoare 17.09.2021 Publicarea rezultatelor finale

5 zile lucrătoare 20.09 - 24.09.2021 Depunerea de către solicitantul selectat pentru acordarea
finanțării nerambursabile a tuturor documentelor necesare
contractării (de verificat în Regulament care sunt
documentele care se vor depune)

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

1 zi lucrătoare 30.11.2021 Data limită pentru depunerea decontului final

Evaluarea și selecția proiectelor se realizează de către comisii de selecție formate dintr-un
număr impar de membri, evaluatori specialiști din Timișoara sau externi.

Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea propunerilor de proiecte în funcție de cele două
categorii (sport de performanță, ”Sportul pentru toți”), pe baza punctajelor obținute, calculate
prin media punctajelor individuale ale membrilor comisiei de selecție, conform rapoartelor și
grilelor de evaluare stabilite prin Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul
local al municipiului Timișoara a proiectelor sportive.

Vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă proiectele cu punctaj obținut de minim 60
puncte, din punctajul maxim de 100 puncte.

Membrii comisiilor de evaluare și selecție nu vor interveni pe bugetele proiectelor înscrise, în
sensul modificării lor. Proiectelor câștigătoare li se acordă întreaga sumă de finanțare
nerambursabilă solicitată, motiv pentru care bugetul trebuie să fie bine fundamentat și stabilit
ferm de la bun început.

Criterii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte sportive de performanță

Criterii de evaluare și selecție a propunerilor
Punctaj
maxim

1. Relevanța 25

1.1. Proiectul este relevant pentru obiectivele domeniului de finanțare 10

1.2. Măsura în care proiectul conține rezultate verificabile și cuantificabile 5

1.3. Coerența activităților proiectului 5

1.4. Proiectul promovează performanțe sportive la nivel
local/național/internațional

3/4/5

2. Calitatea și anvergura proiectului 35

2.1. Gradul de inovare și diversificare a activităților sportive în Timișoara 7
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2.2. Cele mai bune rezultate din ultimii 3 ani 5

2.3. Perspective în timp (sustenabilitate pe termen mediu-lung) 7

2.4. Existența cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv 3

2.5. Gradul de valorificare și creștere a aptitudinilor sportive ale copiilor,
tinerilor și juniorilor

5

2.6. Caracterul olimpic/paralimpic al disciplinei/ramurii de sport propuse
în proiect

5

2.7       Proiectul conține activități în Liga III/II/I respectiv
juniori/tineret/seniori

1/2/3

3. Durabilitate și impact 15

3.1. Măsura în  care proiectul va avea influență pe termen lung asupra
grupului țintă și rezultatele proiectului propus sunt durabile. Se va
asigura continuarea activității beneficiarilor direcți la structurile la
care sunt legitimați după terminarea finanțării?

5

3.2. Gradul de vizibilitate și mediatizare publică a proiectului. Impactul
proiectului pentru promovarea sportului prin
apariții/prezentări/evenimente în școli, în cartiere, în spațiul public și
alte zone distribuite în Municipiul Timișoara sau zona periurbană.

5

3.3. În ce măsură sportul are tradiție în Municipiul Timișoara? În caz de
sporturi noi, fără tradiție, în ce măsură poate proiectul avea impact
asupra sportivilor/publicului local?

5

4. Buget și eficacitatea costurilor 15

4.1. Măsura în care bugetul este clar, realist și detaliat, cheltuielile
propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului iar raportul
dintre costuri și rezultate urmărite este satisfăcător

10

4.2. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt
justificate și oportune

5

5. Capacitatea managerială și cunoștințele de specialitate 10

5.1. Experiența anterioară a aplicantului în domeniul respectiv (pregătire
de specialitate și/sau a mai gestionat programe similare)

5
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5.2. Nivelul de pregătire al antrenorilor (incluzând și personalul auxiliar-
preparatori fizici, specialiști, etc. )

5

Punctaj maxim 100

Criterii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte din programul “Sportul
pentru toți”

Criterii de evaluare și selecție a propunerilor
Punctaj
maxim

1. Calitatea și originalitatea proiectului 15

1.1. Originalitatea temei proiectului și a modul de corelare a obiectivelor
programului național “Sportul pentru toți” prin activitățile sportive și de
mediatizare propuse

15

2. Relevanța proiectului 20

2.1. Relevanța pentru viața sportivă locală în cartiere și pentru comunități 15

2.2. Justificarea proiectului și anvergura evenimentului 5

3. Fezabilitatea proiectului 40

3.1. Experiența solicitantului în managementul de proiect, competența
echipei de implementare în domeniul proiectului

5

3.2. Definirea problemei/nevoii pe care proiectul dorește să o rezolve 5

3.3. Definirea grupului/lor țintă 5

3.4. Adecvarea activităților proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse 10

3.5. Coerența proiectului 5

3.6. Campania de promovare a proiectului (canale de comunicare, tehnici și
materiale propuse, impact mediatic estimat)

10

4. Rezultate, impact și sustenabilitate 15

4.1. Impactul asupra grupurilor țintă, definire calitativă și cantitativă 10

4.2. Sustenabilitatea și continuitatea proiectului. Măsura în care proiectul
generează conștientizare a nevoii de sport la nivel local

5
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5. Buget 10

5.1. Bugetul este realist, coerent și exhaustiv formulat, cheltuielile propuse
reflectă în mod real raportul cost-valoare vs. beneficii aduse de proiect.

5

5.2. Cheltuielile se încadrează în limitele legale, sunt justificate și oportune 5

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

Rezultatele etapelor de selecție vor fi comunicate public, pe website-ul
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-4-2021-sport.

Solicitanții nemulțumiți de rezultate pot depune contestații atât privind verificarea conformității
administrative și a eligibilității, cât și privind evaluarea și selecția, astfel propunerile vor fi
evaluate de o altă comisie.

Pentru formularea contestațiilor se pot solicita grilele de evaluare ale propunerii de proiect, dar
nu este o condiție obligatorie.

Contestațiile pot fi transmise la adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.

Pentru mai multe detalii despre apelul 4 / 2021 privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul
local al Municipiului Timișoara a proiectelor sportive, ne puteți contacta pe adresa de e-mail
centruldeproiecte@primariatm.ro.

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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