
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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Solicitări de clarificări și răspunsuri 

- selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

Sectorului 3 – 

 

 

Întrebare 1: Am descoperit cu bucurie pe site-ul Primăriei Sectorului 3 anunțul privind 

nou sesiune de finanțare nerambursabilă a proiectelor ONG-urilor.  În acest sens, vă 

solicităm Ghidul Solicitantului și baremul pentru proiectele de tip educațional. 

Răspuns 1: Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea 

Informații utile – Finanțări ONG – Ghidul Solicitantului. În această secțiune sunt postate 

cele două ghiduri ale solicitantului, cel dedicat proiectelor educative, de tineret și 

sportive (programul de utilitate publică Sportul pentru toți) și cel dedicat programului 

sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță. 

Baremul (grila de evaluare a proiectelor) se regăsește în Ghidul solicitantului aferent 

domeniului de finanțare, la articolul 55. 

 

Întrebare 2: Sunt call-uri doar pentru sportul de masă și de performanță? 

Răspuns 2: În acest an, se acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local al 

Sectorului 3 pentru proiecte educative, de tineret și sportive (aferente programului de 

utilitate publică Sportul pentru toți), precum și pentru proiecte care se încadrează în 

programul de utilitate publică Promovarea sportului de performanță. În acest sens, la 

secțiunea Ghidul Solicitantului, au fost postate două ghiduri ale solicitantului.  
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Întrebare 3: Dacă un club sportiv are – prin secțiile sale – activități în tot Bucureștiul, 

dar nu are sediul în Sectorul 3, este eligibil pentru un proiect de performanță în Sectorul 

3? 

Răspuns 3: Pentru a putea beneficia de fondurile care sunt puse la dispoziție pentru 

proiectele din cadrul programului de utilitate publică Sportul de performanță, 

solicitantul trebuie să îndeplinească – cumulativ – condițiile de eligibilitate enunțate în 

Ghidul Solicitantului ( a se vedea art. 20 din Ghid).  

 

Întrebare 4: Îmi puteți spune care este suma maximă atribuită unui proiect și care va fi 

perioada de implementare a proiectelor? 

Răspuns 4: Pentru proiectele din domeniile prioritare educație, tineret și sport (proiecte 

aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toți), valoarea maximă a unui 

proiect este de 65.000 lei; pentru proiectele care se încadrează în programul de utilitate 

publică Promovarea sportului de performanță, valoarea maximă a unui proiect este de 

300.000 lei. Valorile maxime ale proiectelor sunt precizate în Ghidurile aferente fiecărei 

linii de finanțare, la art. 9, alin 2. 

Perioada de implementare a proiectelor nu poate fi calculată mai devreme de data 

preconizată pentru semnarea contractelor de finanțare, adică 16 august 2021. Calendarul 

procedurii de finanțare este postat la secțiunea Finanțări ONG – Ghidul Solicitantului. 

 

 


