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Anexa nr. 1 la Decizia nr. 36 / 19.08.2021

Anunț lansare Apel 5/2021
Proiecte de și pentru tineret

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara1 lansează cel de-al 5-lea apel deschis din 2021
privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara a proiectelor2 de
tineret și pentru tineret.

Finanțarea se adresează fundațiilor județene pentru tineret și persoanelor juridice de drept
privat/public, fără scop patrimonial, care derulează activități cu sau pentru tineri pe teritoriul
Municipiului Timișoara și în zona periurbană. Condițiile specifice din prezentul apel sunt
complementare condițiilor generale privind obiectivele și prioritățile de finanțare, eligibilitatea
ș.a.m.d., definite în Regulament.

Bugetul disponibil pentru acest apel este de 1.000.000 lei și acoperă aria de proiecte de tineret
și pentru tineret, precum și un fond de contestații:

Proiecte de/pentru tineret 850.000 lei

Fond de contestații 150.000 lei

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara acordă finanțări nerambursabile pe bază de
selecție de proiecte, în limita a 75.000 de lei pentru proiecte, cu o rată minimă de co-finanțare
de 10% din valoarea totală a bugetului proiectului. Sunt necesare minim două parteneriate
locale / naționale / internaționale.

Un solicitant poate depune în cadrul acestui apel de finanțare maxim un proiect.

Înscrierea proiectelor se desfășoară pe website-ul
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-5-2021-tineret, unde se găsesc și toate
informațiile și documentele necesare aplicării la acest apel de finanțare.

Termenul limită pentru înscrierea online a proiectelor este 06.09.2021.
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Calendarul acestui apel de finanțare este următorul:

Termen Perioadă Activitate

18 zile
calendaristice

20.08 - 06.09.2021 Înscrierea proiectelor la apelul de finanțare

8 zile lucrătoare 07.09 - 15.09.2021 Etapa 1 și 2 - Verificarea conformității administrative și
evaluarea proiectelor înscrise

1 zi lucrătoare 16.09.2021 Publicarea rezultatelor după etapele 1 și 2

3 zile lucrătoare 17.09 - 21.09.2021 Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

3 zile lucrătoare 21.09 - 23.09.2021 Perioadă de soluționare a contestațiilor privind rezultatele
etapelor 1 și 2

1 zi lucrătoare 24.09.2021 Publicarea rezultatelor finale

5 zile lucrătoare 27.09 - 01.10.2021 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;

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 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.Activitatea evaluatorilor constă în ierarhizarea proiectelor, 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 de și
pentru tineret.
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Vor fi considerate eligibile pentru finanțare nerambursabilă proiectele cu punctaj obținut de
minim 65 puncte, din punctajul maxim de 100 puncte.

Autoritatea finanțatoare sau membrii comisiilor de evaluare și selecție nu vor interveni pe
bugetele proiectelor înscrise, în sensul modificării lor. Astfel, proiectelor numite câștigătoare li
se va acorda întreaga sumă solicitată în cererea de finanțare nerambursabilă.

Criterii de evaluare și selecție a proiectelor
Punctaj
maxim

1. Relevanța și calitatea proiectului 35

1.1. Proiectul răspunde scopului și obiectivelor de finanțare, propune
abordări practice și necesare dezvoltării și integrării sociale a
tinerilor

10

1.2. Conceptul, viziunea și obiectivele proiectului sunt clar și coerent
formulate.

5

1.3. Caracterul original și inovator este clar și se reflectă în impactul
urmărit. Proiectul propune activități de formare sau educaționale
non-formale, interdisciplinare și noi, cu și pentru tineri.

5

1.4. Proiectul este centrat pe tineri prin activități care țin cont de
principiile incluziunii sociale și care încurajează dezvoltarea bazată
pe explorare și expresie liberă, autonomă, a tinerilor.

10

1.5. Propunerea de proiect este coerentă, clară și elocventă prin
intercorelarea logică și fezabilă dintre obiective, activități, rezultate,
calendar și resurse alocate.

5

2. Capacitatea de implementare 45

2.1. Solicitantul prezintă capacitate organizațională și managerială
relevantă în domeniul tineretului. Partenerii, educatorii, formatorii,
artiștii au portofoliu și experiențe relevante, respectiv roluri și
responsabilități clar asumate și adecvate nevoilor de implementare,
iar echipa de proiect are competență și experiența necesară pentru
implementarea cu succes a proiectului. Proiectul include grupuri
diverse, inițiative noi și comunități de tineri.

15

2.2. Planul de comunicare, promovare și diseminare cuprinde canale de
comunicare și promovare adecvate pentru obiectivele proiectului,
relevante pentru categoriile de public vizate. Proiectul are alocate
resursele umane necesare și include costuri oportune pentru

5
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diseminarea și asigurarea vizibilității proiectului către toate părțile
interesate, inclusiv în afara categoriilor de public vizate.

2.3. Planul de monitorizare și evaluare prezintă metode și instrumente
adecvate pentru monitorizarea și evaluarea progresului și a
rezultatelor intermediare și finale.

5

2.4. Planul de management al riscurilor se bazează pe identificarea
realistă și obiectivă a riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor și
include măsuri fezabile de diminuare a acestora.

5

2.5. Bugetul este adecvat, oportun, echilibrat, bine fundamentat și
explicitat și urmărește eficiența alocării resurselor, respectiv
eficacitatea investiției, costurile cuprinse în buget fiind realiste,
aferente activităților proiectului propus și în concordanță cu prețurile
pieței.

15

3. Impact și sustenabilitate 20

3.1. Impactul specific estimat în relație cu grupurile țintă stabilite
produce efecte reale și clar evidențiate, atât prin indicatori calitativi,
cât și prin indicatori de rezultat cuantificabili, iar planul de
sustenabilitate demonstrează durabilitatea rezultatelor în timp și
identifică și potențează mecanisme și procese cu caracter durabil
pentru continuitatea și dezvoltarea proiectului.

10

1.1. Proiectul creează premise pentru revitalizarea și/sau creșterea
calității vieții în cartiere sau zone de intervenție pentru categorii de
public adresate, sub aspecte precum incluziunea și coeziunea socială,
responsabilizarea față de educație, sănătate, mediu, cultură,
susținerea integrării sociale și profesionale a tinerilor.

10

Rezultatele etapelor de selecție vor fi comunicate public, pe website-ul
beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte/apel-5-2021-tineret.

Solicitanții nemulțumiți de rezultate pot depune contestații atât privind verificarea conformității
administrative și a eligibilității, cât și privind evaluarea și selecția. Contestațiile pot fi transmise
la adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.

Pentru mai multe detalii despre Apelul 5 / 2021 privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul
local al Municipiului Timișoara a proiectelor de/pentru tineret, ne puteți contacta pe adresa de
e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.

Echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara
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___________________________
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;

2 Proiectul de/pentru tineret reprezintă intervenția de dimensiuni medii, compusă dintr-un set de activități
intercorelate într-un proces socio-cultural, a cărui derulare conduce la dezvoltarea aptitudinilor tinerilor
implicați din punct de vedere socio-profesional, de dezvoltare personală, antreprenorială, artistică, ex:
etape educaționale non-formale, un festival, o expoziție, un spectacol, tururi ghidate specifice, etc. din
care pot rezulta bunuri culturale, sau prin care pot fi identificați și valorificați tineri cu aptitudini în
dezvoltarea socială, educațională sau culturală a orașului și a împrejurimilor.
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