,, În temeiul art. 15 şi 16 din Legea nr. 350/2005, Consiliul Judeţean Timiş
publică
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la sesiunea a II-a a procedurii de selecţie a proiectelor din domeniul cultural care
urmează a beneficia de cofinanţare nerambursabilă conform legii.
Criteriile de atribuire a contractului de cofinanţare nerambursabilă pentru
proiectele culturale sunt următoarele:
 relevanţa – importanţa (semnificaţia) proiectului în ceea ce priveşte
dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivelul
judeţului Timiş - maxim 35%, din care:
a. calitatea artistică şi originalitatea proiectului - maxim 10%;
b. încadrarea în Strategia culturală a judeţului Timiş - maxim 25%;
 capacitatea financiară şi operaţională – solicitantul are experienţă în
management de proiect şi capacitate de implementare – maxim 20%;
 metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităţilor
este clară şi realizabilă – maxim 15%;
 buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost
maxim 5%;
 caracterul acţiunii proiectului – internaţional, naţional cu participare
internaţională, naţional, interjudeţean, judeţean, local – maxim 15%;
 continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – maxim 10%.
În conformitate cu art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, Consiliul Judeţean
Timiş accelerează aplicarea procedurii de selecţie a proiectelor culturale cu
finanţare nerambursabilă, reducând termenul la 15 zile pentru depunerea
proiectelor, pentru următoarele motive: Consiliul Judeţean Timiş şi-a asumat
misiunea de a contribuii activ la crearea, susţinerea şi promovarea misiunii ca
Timişoara să obţină titlul de Capitală Culturală Europeană şi, de asemenea, pentru
evitarea nerespectării strategiei culturale asumate de Consiliul Judeţean Timiş.
Conform Programului pe anul 2016 privitor la acordarea de finanţare
nerambursabilă pentru proiectele culturale, publicat în M.O. nr. 172/09.09.2016,
partea a VI-a, suma alocată sesiunii a II-a pentru proiectele culturale este 800 mii
lei şi va fi alocata pe Agenda Culturală.”
Data limita de depunere a proiectelor este 03.10.2016, ora 16.
Selecţia și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 10-11.10.2016.

Anunțul de participare a fost publicat în MO nr. 175/15.09.2016, Partea a
VI-a.”
Şef Serviciu Cultură, Învăţământ şi Sport
Adela POPA

Consilier superior
Mihai CRISTA

