CERERE DE FINANŢARE
Anexa nr.1
1. Categorie de eligibilitate
Sportul de performanţă

Sportul pentru toţi

2. Descrierea solicitantului
Iniţiatorul proiectului: vă rugăm să decideţi dvs ordinea menţionării co-organizatorilor dacă este cazul /
se publică pe site
Adresă:
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Localitatea:
Judeţ: Timis
Cod:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Cod fiscal:
Nume bancă/sucursală:
Număr cont bancar IBAN (lei):
Denumirea titularului de cont:
Scopul aşa cum este în statut:
Preşedinte:
Tel:
email:
Persoană de contact:
Tel:
email:
Descrieţi un proiect desfăşurat până acum (titlu, finanţator, scop şi obiective, buget, rezultate obţinute):
3. Descrierea proiectului pentru care se solicită finanţare
Titlul proiectului: se publică pe site
Data începerii derulării proiectului:
Data finalizării proiectului:
Locul de desfăşurare:
Descrierea proiectului: Descrierea proiectului în general, max 600 de caractere / se publică pe site. Vă
rugăm să aveţi în vedere că prin „caracter” se înţeleg atât semnele de punctuaţie cât şi spatiile libere
dintre cuvinte.
Eveniment 1
Titlul acţiunii - din cadrul proiectului. (de ex. Participare la Campionatul....., grupa de vârstă..... Se
completează pentru fiecare acţiune a proiectului dvs. în parte. ( acţiune 1, acţiune 2 ...etc). .
Scurtă descriere a acţiunii, max 400 caractere. Încercaţi să evidenţiati aspectele importante ale acţiunii .
Data acţiunii: din data de…………pâna în data de……. completaţi data exacta a acţiunii, nu perioada de
derulare a întregului proiect. În cazul in care nu sunteţi siguri de data, vă rugăm să specificaţi durata
acţiunii ( ex 5 zile in luna noiembrie).

Bugetul total (lei):
Bugetul solicitat de la Consiliul Judeţean Timis (lei):
Contribuţia solicitantului (lei):
Coordonator de proiect (Nume şi prenume):
Telefon:
E-mail:
Justificarea proiectului: maxim 5 rânduri
Scopul proiectului:
Obiectivele proiectului:
Activităţile proiectului:
Denumirea şi descrierea activităţii:
Responsabilul activităţii:
Încadrarea activităţilor în secvenţe de timp (pe luni, săptămâni sau zile, în funcţie de durata proiectului):
Grupul ţintă şi beneficiarii: (vă rugăm să precizaţi numărul estimat de participanţi şi de beneficiari)
Rezultate aşteptate:
Impactul asupra grupului ţintă, beneficiarilor şi comunităţii maxim 5 rânduri
Modalităţi de mediatizare:
Modalităţi de evaluare:
Parteneri:
4. Bugetul proiectului
Categorii de cheltuieli
Consiliul Judeţean Timis Contribuţia solicitantului
Cazare participanţi
Masă participanţi
Diurnă
Transport participanţi
Închirieri spaţii şi/sau aparatură
Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate
Tipărituri
Onorarii şi remuneraţii
Costuri materiale şi servicii, costuri de producţie
Alte cheltuieli specifice activităţilor (vă rugăm
detaliaţi)
TOTAL
Solicitant
Reprezentantul legal
Semnătură..............................................................................
Ştampilă.................................................................................
Reprezentant financiar..........................................................
Semnătură............................................................................
Ştampilă................................................................................

Anexa nr. 2
DECLARAŢIE
contribuţie solicitant
Subsemnatul

.............................................................,

domiciliat

str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......,

în

localitatea

et...…., sc……….,

...........................,
sectorul/judeţul

..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr.
...................,

codul

numeric

personal

....................................,

în

calitate

de

reprezentant

al....................................................……
declar pe propria răspundere că valoarea contribuţiei proprii şi/sau atrase este în sumă
……….…….……

lei,

(minim

10%

din

valoarea

totală

a

proiectului)

pentru

de

proiectul

……………………………………………………………………………………………………….
De asemenea:
a) pentru aceeaşi activitate sportivă nonprofit nu voi contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de
la Consiliul Judeţean Timis în decursul unui an fiscal;
b) în cazul în care voi contracta în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare
nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Timis, nivelul finanţării nu va depăşi o treime din totalul
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Denumirea solicitantului................................................................................
Numele reprezentantului legal .............................
Semnătura reprezentantului legal ........................
Ştampila
Data .......................

* Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal
al solicitantului.

Anexa nr. 3
DECLARAŢIE
pe propria răspundere
Subsemnatul

.............................................................,

domiciliat

str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......,

în

localitatea

...........................,

et...…., sc……….,

sectorul/judeţul

..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr.
..................., codul numeric personal ...................................., în calitate de reprezentant legal
al.............................................,
declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una
dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
c) am încălcat/ a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) am/ are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare
de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă si că accept prevederile Hotărârii Consiliului
nr. ___/________prin care se aprobă GHIDUL privind regimul finanţărilor
Judeţean Timis
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Denumirea solicitantului....................................................................
Numele reprezentantului legal .............................
Semnătura reprezentantului legal ........................
Ştampila
Data .......................
* Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal
al solicitantului.

Anexa nr.4

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze
în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi
imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul………………………................................ ca persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de
asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea
genera un asemenea conflict.

Denumirea solicitantului................................................................................
Numele reprezentantului legal .............................
Semnătura reprezentantului legal ........................
Ştampila
Data .......................

* Datele cuprinse în prezenta declaraţie trebuie să fie, în mod obligatoriu, cele ale reprezentantului legal
al solicitantului

