Anexă nr. 1 la Hotărârea nr.5/2013

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „ HARGHITA”

Programul anual de turism și protecţia mediului înconjurător
din judeţul Harghita pe anul 2013

Descrierea programului

Instituţia care acordă finanţări nerambursabile în cadrul programului
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, ca persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică, dispune de resurse financiare pe care le gestionează
potrivit atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” a aprobat Hotărârea nr. __/2013
al Adunării Generale a Asociaţiei privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,
în care a inclus un fond de finanţare din bugetul propriu în valoare de 50.000 lei
pentru acest program.
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Scopul programului:
În cadrul programului de turism și protecţia mediului înconjurător se vor desfăşura
acele activităţi de turism și protecţia mediului care au o importanţă sau caracter
judeţean, scopul programului fiind sprijinirea şi stimularea asociaţiilor, fundaţiilor
neguvernamentale care au ca scop protecţia mediului şi a naturii în Statutul lor
pentru executarea unor programe de protecţia mediului şi a naturii.

Obiective:
Sprijinirea acelor activităţi şi acţiuni din judeţul Harghita, care se derulează la nivel
judeţean în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, astfel:
- activităţi legate de prevenirea, colectarea deşeurilor;
- educaţie ecologică în instituţiile de învăţământ, realizarea materialelor audiovizuale;
- realizarea materialelor de promovare a rezervaţiilor naturale protejate, a
siturilor Natura 2000 din judeţul Harghita ( cataloage, ghiduri, materiale fotodidactice – format tipărit A4, şi în format digital - ).
- realizare si omologare trasee turistice
- realizare materiale publicitare (paginaa web, fluturase, flyere, brosuri, pliante,
ataloage, filme, etc.)
- organizare de evenimente cu scopul cresterii circulatiei turistice (tabere,
conferinte, forumuri, etc.)
- activitati de curatare, intretinere a mediului obiectivelor turistice

Activităţile desfăşurate în cadrul programului
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” acordă finanţare nerambursabilă
pe bază de selecţie publică de proiecte pentru activităţi de îmbunătăţire a protecţiei
mediului şi a naturii înconjurător.
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Perioada de desfăşurare a proiectului
Toate activităţile din proiecte trebuie să se desfăşoare în anul bugetar 2013 şi
proiectele trebuie să fie finalizate şi să fie decontate până la data de 30 septembrie
2013.

Beneficiarii programului
Asociaţiile, organizaţiile, fundaţiile fără scop lucrativ, române sau străine, care au ca
activitate de bază turismul și/sau protecţia mediului şi a naturii în Statutul lor,
înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea în localităţile judeţului Harghita.

Finanţarea programului
Finanţarea acordată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” are ca
principiu finanţarea nerambursabilă, care trebuie însoţită de o contribuţie 51% din
valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.
Între titularii proiectelor eligibile şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”
se va încheia un contract de finanţare în două exemplare, din care un exemplar
rămâne la beneficiar, un exemplar la finanţator, responsabilul programului.
Finanţarea lucrărilor se face ulterior, în baza contractului de finanţare sus amintit şi a
actelor de decontare.
Suma alocată pentru anul 2013 este de 50.000 lei.

Eligibilitate
Asociaţiile, fundaţiile române sau străine cu personalitate juridică, care au ca scop
protecţia mediului şi a naturii în Statutul lor, sau în colaborare cu alte organizaţii cu
profil ecologic, care iniţiază proiecte de protecţia mediului şi a naturii în judeţul
Harghita, precum şi programe prin care doresc să desfăşoare astfel de activităţi, pot fi

Hargita Megye Tanácsa
RO – 531040 Csíkszereda, Szabadság tér 5. Szám, Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

finanţate sau cofinanţate de la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Harghita”.
Finanţarea sau cofinanţarea unui proiect se acordă în baza unui contract încheiat
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” şi asociaţia, fundaţia
selecţionată pe baza criteriilor stabilite.
Aportul propriu de participare la proiect trebuie să fie cel puţin 10% iar restul poate fi
completat cu ajutorul sponsorilor. O organizație poate depune maxim două proiecte.
Proiectele de protecţia mediului şi a naturii vor fi selecţionate pentru finanţare în
cadrul limitelor aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” cu
această destinaţie.
Pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va constitui o comisie
de evaluare, potrivit legii.

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în urma coroborării cu cele înscrise
în cererea de finanţare:
cheltuieli pentru achiziţii de materiale consumabile; (5%)
cheltuieli privind serviciile, închirierea de bunuri şi servicii (se vor preciza
bunurile şi/sau serviciile); serviciile pot fi: servicii de proiectare, realizarea
unor filme, fotografii despre valorile naturale din judeţul Harghita, alte servicii;
- cheltuieli pentru organizare evenimente, conferinţe, workshopuri 9%
- cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele
asemenea (maximum 20% din valoarea totală a proiectului);
- cheltuieli pentru transport; (15%)
-

Rezultate aşteptate
Acţiunile şi lucrările derulate în cadrul protecţiei mediului şi a naturii în rezervaţiile
naturale şi în mediul urban, prin sprijinirea acelor activităţi care contribuie la
îmbunătăţirea mediului înconjurător, se vor viza ameliorarea calităţii vieţii şi
potenţialului turistic din judeţul Harghita.
Indicatori de rezultate
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-

număr de acţiuni şi lucrări demarate ;
număr de proiecte realizate ;
număr de parteneriate înfiinţate.

Evaluarea proiectelor, comunicare, contractare, raportare şi decontare
Informaţiile publice privind evaluarea proiectelor şi selectarea celor câştigătoare,
comunicare şi publicitate, contractare, raportare, control şi modalităţi de decontare
sunt prevăzute în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.
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