
OPIS - FONDURI NERAMBURSABILE
   SPORT/CULTUR  Ă  -EDUCA  ȚIE  /   SOCIAL  

Asocia  ţia /Fundaţia / Structura sportivă......................  

DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE:
           1.  Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a/8b/8c;
* La anexa 2 -   Buget   narativ veţi ataşa dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:

 scrisori de intenţie din partea terţilor;
 contracte de sponsorizare;
 alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

* În cazul în care nu există alți  parteneri  la realizarea proiectului,  până la momentul depunerii  acestuia,  se va
specifica acest lucru;

2.  Calendarul competițional/programul evenimentului:
*Calendarul competițional -   î  n cazul Programului ''Sportul de performan  ță  ''    (listat de pe site-ul federației/ramura
sportivă,  sau  în cazul  în  care  acesta  nu este  afișat,  o  adresă  din partea  acestora  de confirmare a competițiilor
sportive), după caz;
*P  rogramul evenimentului   sportiv  ,   în cazul   Programului ''S  portul pentru toți  '',   împreună cu o adresă de confirmare
din partea asociației județene/federației ”Sportul pentru toți”, după caz;
*Programul evenimentului cultural-educațional/social, după caz.

3.  Situaţiile  financiare  anuale  la  data  de  31  decembrie  a  anului  precedent  (bilanţ  contabil),
înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava sau la instituția în subordinea căreia se află solicitantul;
în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului anterior și balanța de
verificare pentru luna decembrie a anului precedent.

4. Extras de cont (pentru confirmarea că există în cont suma ce reprezintă contribuția proprie la
proiect, scos din luna în care se depune dosarul);

5.  Certificat Fiscal    -    Prim  ărie    (pentru confirmarea că nu există datorii la B.L., valabil la data
depunerii dosarului).

6.  Certificat Fiscal    - Finanţe   (pentru confirmarea că nu există datorii la B.S și B.A.S., valabil la
data depunerii dosarului);

7.  Copie – Certificat înregistrare fiscală (C.U.I);
8.  Copie  –  Act  Constitutiv,  Statut,    acte  doveditoare  ale  sediului  organizaţiei  solicitante,  acte  

adiţionale de modificare a actului constitutiv/statutului (în cazul în care au intervenit modificări);
9. Copie – Adeverinţă spaţiu închiriat, după caz;
10. Certificat de înscriere a persoanei juridice, după caz;
11.  Copie – Dovada disponibilităţii denumirii (Ministerul Justiției), după caz;
12.  Copie – Hot. Judecătorească – de dobândire personalitate juridică și/sau de modificare  a

actului constitutiv/statutului, după caz.
13.  Certificat de Identitate Sportivă (faţă, verso), însoțit de avizul de constituire/autorizație de

funcționare:
 în cazul Programului ”Sportul de performanță”, certificat de identitate sportivă pentru ramura sportivă pentru care

aplicați;
 în cazul Programului ”Sportul pentru toți”, certificat de identitate sportivă pentru ramura sportivă ”Sportul pentru

toți”.
12. D  ovada afilierii:  

 la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramura de sport judeţeană  ,  în  cazul
organizaţiilor sportive care aplică pentru Programul ”Sportul de performanță”;

 la  Asociația  Județeană  ”Sportul  pentru  toți”  sau  la  Federația  Națională  ”Sportul  pentru  toți”   în  cazul
organizațiilor care aplică pentru Programul ”Sportul pentru toți”;
15. CD-ul cu anexele   enumerete mai sus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a/8b/8c   – completate, semnate, stampilate,

scanate și puse pe CD.
 
Notă: Pe  toate  copiile  ce  ţin  de  actele  organizaţiei  se  scrie  ''Conform  cu  originalul'', semnătura  şi  ştampila
asociaţiei /fundaţiei /structurii sportive.

Cum se calculează contribuţia proprie de 10%:
 exp. Contribuția Autorității Finanțatoare =  50.000 lei;
         Valoarea proiectului 50.000 lei x 100 : 90 = 55.555,55   lei;  
         Contribuția beneficiarului  55.555,55 lei – 50.000 lei = 5.555,55 rotunjită  5.560 lei.

*Aranjarea documentelor în dosar se face în această ordine, iar la sfârșit se pune acest OPIS.


