
Anun{ de parlicipare

Comuna Putna acord[ finan]iri nerambursabile in anul 2020 din bugetul propriu pentru

activitali nonprofit de interes local, conform Programului aprobatinbaza Legii nr. 35012005 privind
regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdli nonprofit de interes

general, cu modificarile qi complet[rile ulterioare, pentru urm[toarele domenii: Suslinerea cultelor-
50.000 iei. Soiicitanli: persoane fizice sau persoane juridice frrd scop patrimonial - asocialii ori
fundalii constituite conform legii. Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public
local. Suma totald alocat[ pentru Programul privind regimul finan!6ri1or nerambursabile, in anul

2020, din bugetul Comunei Putna, pentru activitdti nonprofit de interes local, este de 50,000 Iei din

care pentru Suslinerea cultelor-50.000 lei. Toate propunerile eligibile sunt supuse evaluirii pe baza

urmdtoarelor criterii : (Criterii de evaluare/Punctaj) 1. CAt de relevantd este propunerea pentru sfera

de activitate a Comunei Putna, respectiv pentru interesul public local? 30p2. in ce mdsurdproiectul
conline obiective clare qi realizabtle, din care s[ rezulte intr-un mod frrd echivoc interesul public
local? 20p 3. Solicitantul qi/sar-r partenerii au suficientd, expefiizd. tehnicd gi capacitate administratld?
15p 4. Dispun solicitantul qi/sau partenerii de surse de cofinanlare stabile qi suficiente? 10p 5. Sunt

activit6lile propuse adecvate qi in concordanld cu obiectivul gi rezultatul aqteptat? (prevdd un proces

de evaluare internd, planul de acliune este realist, metodologia este coerent stabilita, activit[lile sunt

detaiiate)? 15p 6. Conline proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele
proiectr,rlui? l. CAt de coerent este prezentat impactul proiectului? 10p Punctaj total maxim 100p.

Criteriul de acordare a finanldrii este punctajul total al proiectului. Desemnarea proiectelor
cdgtigdtoare se va face in ordinea descrescdtoare a punctajelor, in limita bugetului aprobat.

Documenta{i de solicitare a finan}drii nerambursabile se poate procura de la sediul Comunei Putna.
jud. Sr.rceava, telefon 02301414102, qi de pe site-ul instituliei: www.primariaputna.ro, in care este

publicat Programul propriu de finanlare pentru an'rl2020, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local
Putna nr. 1 8 din 17 aprilie 2019. Data limitd pentru depunerea proiectelor este de 25 august 2020, ora

15.00 1a registratura comunei Putna, str. Principald, nr.310. Evaluarea qi seleclia proiectelor in
vederea oblinelii finanldrii nerambursabile se vor face de c[tre Comisia de evaluare constituit[ prin
Dispozilia Primarulr"ri comunei Putna,in perioada 26 august - 02 septembrie 2020. Data transmiterii
anunluluide participare cdtre Monitorul OficialR.A.: 23 wlie2020.


