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DIRECȚIA
ECONOMICĂ
Nr.I/7697 din 05.04.2022
Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din
bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022

Autoritatea finanţatoare:
Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în
municipiul Bistriţa, Piaţa Petru-Rareş nr.1, telefon 0263-213657, fax 0263214750, e-mail: cjbn@cjbn.ro, în calitate de autoritate finanțatoare, acordă în
anul 2022 finanțare nerambursabilă pentru activităţi non-profit de interes
judeţean în vederea desfășurării unor proiecte sportive, culturale, de tineret,
sociale, pentru protecția mediului-interdisciplinar, în baza Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare.
Scopul programului:
Dezvoltarea activităţii sportive, a activităţii culturale, sociale, de tineret,
protecția mediului, interdisciplinar, în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Obiectivul general al programului:
Stimularea implicării persoanelor juridice sau fizice, fără scop patrimonial asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, în realizarea de activităţii
sportive, culturale, sociale, de tineret, protecția mediului, interdisciplinar.
Beneficiari:
Persoane juridice sau persoane fizice fără scop patrimonial, asociaţii ori
fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii judeţului
Bistriţa-Năsăud şi care propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care
să contribuie la interesul public judeţean, în domeniile specificate în prezentul
Program anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2022.

Bugetul programului: 300.000 lei
1. Sport:
- Promovarea sportului de performanţă, pe echipe juniori - 25.000 lei
- Promovarea sportului de performanţă, organizarea de competiții
sportive - 35.000 lei
- Promovarea sportului de performanţă, individual - 100.000 lei
- Sportul pentru toți - 25.000 lei
- Sportul pentru nevoi speciale - 10.000 lei
2. Cultură - 25.000 lei
3. Tineret - 15.000 lei
4. Protecția mediului, interdisciplinar - 35.000 lei
5. Social - 30.000 lei
Procedura aplicată:
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va
face în urma încheierii unui contract de finanţare nerambursabilă între
autoritatea finanţatoare şi beneficiar, urmare aplicării procedurii selecţiei
publice de proiecte.
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