CERERE DE FINANŢARE
PÁLYÁZATI ŰRLAP
Programul anual de turism și protecţia mediului înconjurător
din judeţul Harghita pe anul 2013/
Hargita megye turizmusát és környezetvédelmi tevékenységeit támogató éves
program
Vă rugăm completaţi pe calculator! Cererile completate cu mâna nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm respectaţi
cerinţele formale ale cererii de finanţare! Pentru răspunsuri folosiţi spaţiile lăsate liber pentru acest scop. În cazul în care
nu completaţi tabelele sau nu răspundeţi la întrebări cererea de finanţare va considerată necorespunzătoare din punct
de vedere formal! / Kérjük számítógéppel kitölteni! Kézzel kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Lehetőleg az
eredeti formát betartva kérjük kitölteni az űrlapot. Az űrlapon kihagyott hely az optimálisan elvárt válaszok terjedelmét
jelképezi, kérjük ezt betartani. Bármelyik kitöltetlen sor, táblázat, vagy üresen hagyott hely esetén, a pályázat formai
hibásnak minősül!
Cererea de finanţare, semnată şi ştampilată în mod corespunzător se va trimite într-un singur exemplar, împreună cu
toate anexele cerute .Vă rugăm să nu ne trimiteţi anexe care nu au fost cerute! / Csak 1 (EGY) példányban kérjük
beküldeni a kitöltött, megfelelő módon aláírt és lepecsételt űrlapot, illetve a kért mellékleteket Kérjük olyan mellékleteket
ne használjanak amelyek nem voltak kérve.

I. DATELE SOLICITANTULUI / A PÁLYÁZÓ ADATAI
I.1. Denumirea şi sediul / Megnevezés és székhely
I.2. Datele persoanei de contact /A kapcsolattartó személy adatai:
I.3. Obiectul de activitate
I.4. Codul fiscal
I.5. Numărul contului bancar

II. PROPUNEREA DE PROIECT/PROJEKT
II.1. Titlul proiectului
II.2. Durata de desfășurare a proiectului
II.3. Locul de desfăşurare a proiectului
II.4. Scopul proiectului şi semnificaţia pe nivel judeţean
II.5. Descrierea succintă a proiectului
II.6. Beneficiari

II.7. Rezultatele scontate în urma desfășurării proiectului
II.8. Indicatori precişi de performanţă din care să rezulte: acţiunile, costurile asociate,
obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori
II.9. Programe de referinţă din domeniu
II.10. Mediatizarea proiectului

III. FINANŢAREA PROIECTULUI
Finanţarea asigurată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” va fi de maximum 49% din bugetul total al
proiectului. Diferenţa de minimum 51% din valoarea proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant. Contribuţia
proprie obligatorie va fi de minim 10% din bugetul total al proiectului . / Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás a program
összköltségvetésének maximum 49%-át támogatja, minimum 51%-ot a pályázó kell biztosítson. A kötelező önrész a
pályázat összköltségvetésének 10% -a kell legyen. A 2013-as évre előirányzott keretösszeg:50.000 lei.

III.1. Bugetul proiectului:
Cheltuieli / Költségek

Suma totală
/ Összérték

Finanţarea solicitată de la
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Harghita”/
Hargita Közösségi Fejlesztési
Társulástól kért támogatás

Data:
Semnătura responsabilului de program:
Locul ştampilei:

Contribuția
proprie/
Önrész

Alte surse de
finanțare /
Egyéb
források

Declaraţia solicitantului:
Subsemnatul/Subsemnata ….. , în calitate de reprezentant legal al organizaţiei solicitante
pentru prezentul proiect, certific că toate informaţiile furnizate în această cerere sunt
autentice. Totodată am luat la cunoştinţă faptul că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Harghita” va finanţa numai acele cereri care au un buget cât mai real întocmit, dacă suma
cerută nu este bine argumentată cererea nu va fi finanţată.
Declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în
nici una dintre următoarele situaţii:
 în incapacitate de plată;
 cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din
fonduri publice;
 nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,
delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, uz de fals, deturnare de
fonduri.
 Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:

Declaraţia solicitantului:
Subsemnatul/Subsemnata ….. , în calitate de reprezentant legal al organizaţiei solicitante
pentru prezentul proiect, certific că toate informaţiile furnizate în această cerere sunt
autentice. Totodată am luat la cunoştinţă faptul că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Harghita” va finanţa numai acele cereri care au un buget cât mai real întocmit, dacă suma
cerută nu este bine argumentată cererea nu va fi finanţată.
Declar pe propria răspundere că nu am contractat pentru aceeaşi activitate nonprofit
mai multe finanţari nerambursabile de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an
fiscal.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:

