
Consilierii locali schimba ghidul finantarilor pentru cultura si sport
Organizatorii de evenimente culturale sau sportive care solicita fonduri din bugetul Sibiului vor trebui sa
urmeze un nou ghid de finantare. Acesta va fi supus votului consilierilor locali in sedinta programata
pentru finele acestei luni. "Pentru a oferi informatii cat mai complete cu privire la procedura de depunere
si selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale si/sau sportive, precum si decontarea
cheltuielilor legate de realizarea acestora, s-a intocmit prezentul ghid de finantare", se arata in proiectul
supus dezbaterii publice de administratia locala. Potrivit ghidului, ariile tematice eligibile pentru finantare
de la bugetul local sunt educatia culturala, teatrul, dans, muzica, activitati muzeale, animatie stradala,
diversitate culturala, arte vizuale, management cultural si formare profesionala, patrimoniu cultural
national si imaterial, literatura, editare si lansare de carte, simpozioane, conferinte, colocvii, aniversari si
comemorari si, in fine, activitati sportive (concursuri, cupe, turnee, demonstratii judetene, nationale si
internationale, cantonamente si stagii de pregatire). De la inceput vor fi considerati neeligibili solicitantii
care sunt in incapacitate de plata, au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive, au
incalcat prevederile unui alt contract de finantare din fonduri publice, sunt vinovatii de declaratii false cu
privire la situatia economica, au restante la bugetele de stat sau sunt condamnati pentru diferite fapte
penale. "In cazul solicitantilor care nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin contracte de finantare
anterioare incheiate cu Casa de cultura a municipiului Sibiu, aceasta din urma are dreptul de a nu-i
permite participarea la selectia de proiecte", se mai arata in ghidul propus. Proiectele depuse pentru
finantare trebuie sa includa, printre altele, justificarea proiectului si obiectivele acestuia. "Pentru ca un
obiectiv sa fie corect definit acesta trebuie sa fie SMART: S-specific, M-masurabil, A-abordabil,
R-realist, T-incadrabil in timp", se mai arata in documentul amintit. In plus, in afara grupului tinta si a
beneficiarilor, alaturi de rezultatele asteptate solicitantii trebuie sa precizeze si impactul asupra grupului
tinta, beneficiarilor si comunitatii, modalitatile de mediatizare, si cele de evaluare. 
  Pentru ca bugetul sa fie corect intocmit, trebuie sa includa, pe langa toate categoriile de cheltuieli si
actele si documentele justificative corespunzatoare. Cheltuielile incluse trebuie sa fie "oportune si
justificate", dar si "rezonabile pentru realizarea proiectului". In ce priveste componenta comisiei de
selectie, "va fi adusa la cunostinta publica numai dupa incheierea sesiunii de selectie". In ce priveste
punctajul acordat la selectie, 15 puncte sunt rezervate calitatii proiectelor (originalitatea temei si
caracterul inovator). Pentru relevanta sunt acordate alte zece puncte, iar fezabilitatii ii sunt rezervate
maxim 45 de puncte. 25 dintre acestea sunt acordate experientei manageriale si capacitatii de
implementare si 20 metologiei. Rezultatele si impactul proiectului vor fi notate cu alte maxim zece
puncte, la fel ca in cazul bugetului. In fine, ultimele zece puncte sunt rezervate pentru continuitatea
proiectelor. Acelasi proiect de ghid de eligibilitate prevede ca vor fi decontate numai cazarile la hoteluri
de cel mult trei stele. Pentru cazari la structuri superioare, decontarea este asigurata numai in proportie de
50%. Finantarea se acorda in transe. Prima dintre acestea, de cel mult 30%, se acorda la semnarea
contractului de finantare. Urmatoarele transe vor fi acordate numai dupa "justificarea prealabila si
integrala a transei anterioare si a contributiei proprii sau atrase aferente acesteia".
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