
         

Program: ORAŞUL  DETA  - SPRIJIN PENTRU ONG-uri
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Scopurile principale ale programului:
Sprijinirea ONG-urilor din oraşul Deta, care îşi desfaşoară activitatea în:

- dezvoltare comunitară, socială şi activităţi civice;
- lucrul cu tineretul;
-  protecţia mediului;

 
Scopul finanţării: dezvoltarea spiritului civic, al implicării cetăţenilor oraşului Deta în dezvoltare 
comunitară, cetăţenie activă, implicarea tineretului în activităţi de promovare şi reprezentare a 
oraşului, activităţi de protecţie a mediului, etc.
Consolidarea parteneriatelor locale.
Promovarea sentimentului de comunitate în rândul tinerilor.

În cadrul evaluării, puncte suplimentare vor fi acordate proiectelor care:
• Includ activităţi de promovare a oraşului Deta în ţară şi străinatate;
• Pun accent pe prezentarea unor exemple pozitive şi continuă activităţi începute în anii 

anteriori;
• Implică şi alte surse locale în punerea în aplicare a proiectului;
• Stimulează  cooperarea  locală  dintre  organizaţii  non-guvernamentale  -  instituţii  de 

învăţământ;
• Transmit un mesaj important în ceea ce priveşte viitorul comunităţii;
• Dezvolta relaţiile interne şi international ale oraşului Deta;
• Se adreseaza unui grup ţintă numeros, peste 50 de persoane;
• Participă la finanţarea proiectului în procent mai mare de 10%.

Invitaţia de participare la licitaţie activă: din    7.04.2014.
Termenul limită de depunere a ofertelor:        22.04.2014.
Anunţarea rezultatelor:                                    6.05.2014.
Perioada de implementare a proiectelor:        12.05 – 16.12.2014. 
Data limită de decontare:                                19.12.2014.
Plafonul maxim al finanţării: până la 30.000,00 de lei/ aplicaţie

Programul: ORAŞUL  DETA  - SPRIJIN PENTRU ONG-uri:
Doreşte să susţină acele proiecte care întăresc imaginea pozitivă de viitor a comunităţii. 

*ORAŞUL  DETA*

*Str. Victoriei, nr. 32, Deta, Judeţul  Timiş*

*www.detatm*, *primaria_deta@net69.ro*

Nr.  626    din  2 aprilie 2014

mailto:*primaria_deta@net69.ro*


Dispoziţii generale
I.1. Condiţiile de acordare a finanţării

Cererile de finanţare trebuie să fie depuse folosind formularul tipizat, până la termenul limită 
în două copii, îndosariate.
Anexe necesare:
• Copia statutului organizaţiei 
•Copia actului constitutiv
•Copia curentă a certificatului de înregistrare la tribunal
•Copia certificatului de înregistrare financiară
•Bilanţul pe 2013 al organizaţiei 
•Acorduri, contracte de parteneriat – Daca este cazul
Vă rugăm trimiteţi fiecare anexă în câte un exemplar.
.
Formularul  tip  de  aplicaţie  poate  fi  descărcat  de  pe  pagina  de  internet  a  orasului  Deta: 
www.detatm.ro
Vă rugăm să completaţi formularul tip cu ajutorul calculatorului. 

I.2 
Organizaţii care pot aplica:
Pentru obţinerea acestei finanţări pot aplica organizaţiile non-profit care activează pe teritoriul 
orasului Deta (asociaţii, fundaţii, uniuni) înregistrate în baza O.G. 26/2000. 
Fiecare organizaţie trebuie să dispună de cont bancar separate. 
O organizaţie poate înainta doar o singură aplicaţie!

I.3 
Activităti excluse:
•Împrumuturi, investiţii financiare
•Parte de activitate a proiectelor în curs de implementare sau deja implementate.
•Activităţi ce depăşesc perioada de timp a proiectului
.
I.4 
Nu pot fi finanţate:
• Acele  proiecte  care  nu  corespund  scopurilor  prezentei  chemări  la  licitaţie,  care  au  fost 
înaintate după data limită de depunere a proiectelor, sau care au fost înaintate cu documentaţia 
incompletă;
• Autorităţi locale, filiale ale oficiilor naţionale;
• Partide şi organizaţii susţinute de acestea;
• Sindicatele, precum şi acele organizaţii care beneficiază de finanţare de la centru.

Termene limită
Termenul limită de depunere a aplicaţiei: 
22.04.2014, ora 12.00 p.m. (ora recepţiei) 
Termenul pentru depunerea cererilor  de finantare este redus la 15 zile pentru a 
lasa mai mult timp aplicantilor pentru implementarea proiectelor.

Adresa poştală: Str. Victorie, nr. 32, loc. Deta, judetul Timis



Durata evaluării propunerilor, încheierea contractelor: max. 2 săptămâni
Durata maximă a proiectului este de 4 luni, de la încheierea contractului; nu poate începe mai 
devreme de 12.05.2014.

Data finalizării proiectului: 
16.12.2014
Termenul limită pentru depunerea documentelor de decontare este de 19.12.2014

II.
Condiţii Financiare

II.1 
Nivelul finanţării:
•Valoarea totală a programului de proiecte: 
60.000,00 RON
•Suma maximă aplicabilă: 
30.000,00 RON

II.2 
Dispoziţii referitoare la contribuţia proprie:

Contribuţia proprie a aplicantului trebuie să reprezinte cel puţin 10% din valoarea totală a 
proiectului  (contribuţie  financiară  obligatorie).  Aceasta  reprezintă  o  contribuţie  financiară  la 
bugetul proiectului, şi trebuie dovedită cu facturi la decontarea proiectului.

În afară de aceasta, în proiect pot fi cuprinse şi contribuţii în natură ale organizaţiei.


