CONSILIUL LOCAL DAIA ROMANA
Nr. 3703/13.09.2022
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Comuna Daia Română prin Consiliul Local Daia Română aduce la cunoștință publică
intenția de atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activități
sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică “Sportul pentru toți”, prevăzut de
Ordinul MTS nr. 664/2018, în anul 2022/sezonul competitional 2022-2023.
Acesta reprezintă un program national de promovare a practicării și dezvoltării sportului
pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o
competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris în calendarul asociației
județene “Sportul pentru toți” sau al Federației Române Sportul pentru toți. Categoriile de acțiuni
care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire
sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive.
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru
programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza comunei Daia
Română, constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora
le-a fost atribuit număr de înregistrate în Registrul sportiv, sau alte entități stabilite prin legislația
în vigoare, care participă la acțiuni (etape) sportive organizate în cadrul unui sezon competitițional
intern, indiferent de ramura sportivă și care depun o propunere de proiect cu relevanță pentru
comuna Daia Română.
Suma totală alocată pentru finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul local al
comunei Daia Română a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică
„Sportul pentru toți”, în anul 2022/sezonul competițional 2022-2023 este de 60.000 lei
Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program/proiect sportiv în baza uui
contract de finanțare încheiat între părți. Finanțările trebuie însoțite de o contribuție a
beneficiarului de minim 10% din valoarea totală a finanțării alocate.
Termenul limită de depunere a proiectelor sportive pentru care se solicită finanțare
nerambursabilă de la bugetul comunei Daia Romănă este 01.10.2022, la registratura autorității
finanțatoare.
Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în data de 03.10.2021.
Finațarea se va face pe bază de contract de finanțare încheiat între Comuna Daia Română
și solicitantul selectat. Contractele se atribuie în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de
solicitanți, în limita bugetului disponibil.

