
Ghid de finanțare

Fondurile au fost strânse în urma licitației derulate pe www.upentrucluj.ro având ca obiect 24 
de tricouri marca U Cluj, prezentate de către jucători în cadrul meciului inaugural de pe Cluj 
Arena. Acestea au fost realizate în serie limitată și reprezintă o reproducere după cele purtate 
de membrii echipei în 1919.

Scopul programului este încurajarea și susținerea practicării sportului de către tineri și copii. 

Informații generale
• Programul de finanțare este activ începând cu luna decembrie 2011. Data-limită pentru 

primirea aplicațiilor este 31 ianuarie 2012.
• Valoarea fondului disponibil este de 16.400 lei
• Bursierii și organizațiile/instituțiile finanțate vor fi anunțate la sfârșitul lunii februarie 

2012.

Cui se adresează programul?
Programul li se adresează atât copiilor și tinerilor care înregistrează rezultate promițătoare în 
practicarea  unui  sport,  cât  și  școlilor  sportive  sau  asociațiilor  și  cluburilor  care  oferă 
infrastructură, condiții și oportunități de practicare a unui sport.

Cine poate aplica?
Pentru burse sunt încurajați să aplice copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, care 
practică un sport, se antrenează periodic și participă la competiții de profil. Aplicanții trebuie 
să desfasoare activități sportive sau să fie înscriși la un club/asociație sportivă, aflată pe raza 
județului Cluj.
Pentru  granturi sunt  eligibile  asociații  sportive,  școli  sportive,  cluburi  sportive  care 
activează în județul Cluj.

Ce fel de cheltuieli pot acoperi bursele și granturile?
• Achiziționarea de echipament sportiv sau materiale sportive 
• Participarea la competiții sportive naționale și internaționale desfășurate în perioada 

aprilie - iunie 2012.

În cadrul acestei runde de finanțare vor fi finanțate:
• 6-9 burse pentru copii și tineri sportivi 
• 2-3 proiecte ale unor instituții, organizații sportive

Suportul financiar acordat este de:
• Maximum 1000 de lei/persoană în cazul burselor
• Maximum 3000 de lei în cazul granturilor 



Condiții de obținere a suportului financiar
Bursele și granturile se atribuie prin concurs. 

Selecția proiectelor și a bursierilor se va face de către un comitet din care vor face parte: un 
membru al staff-ului FCC, un reprezentant al presei locale, un reprezentant al suporterilor U 
Cluj și un reprezentant al Clubului. 

Nu constituie criterii de acordare a burselor sexul sau religia candidatului. 

Bursele și granturile se acorda într-o singură tranșă.

Condiții aplicabile bursierilor
• Aplicantul  trebuie  să  fi  promovat  anul  școlar  anterior  și  să  aibă  rezultate  bune la 

învățătură (dacă este cazul); 
• Venitul pe membru de familie în ultimele 4 luni să nu depășească 600 lei; 
• Să fie înregistrat sau să activeze în cadrul unei organizații/instituții sportive

Pentru asociații/instituții/cluburi
• Solicitantul să fie înregistrat și să funcționeze în județul Cluj.

Procesul de selecție 
Bursieri
Vor fi luate în considerare: nevoia, motivația aplicantului, performanțele sportive și școlare 
(acolo unde este cazul).

Proiecte
Prezentarea proiectului 

• modul de prezentare a proiectului
• colaborarea solicitantului și relația acestuia cu comunitatea în care activează

Concepția proiectului
• descrierea clară a obiectivelor și a activităților 
• arată în ce măsură inițiativa va produce o schimbare

Impactul proiectului
• numărul beneficiarilor
• răspunde unei nevoi clare 
• rezultatele așteptate
• viabilitatea rezultatelor proiectului

Capacitatea aplicantului de a implementa inițiativa propusă
• experiența membrilor echipei 
• capacitatea organizației/instituției



Acte necesare pentru depunerea aplicațiilor:
Burse: 

• Copie după certificatul de naștere al aplicantului
• Formularul de aplicare completat
• Eseu motivațional (1-2 pagini scrise de mână, fie de către aplicant, fie de către părinte,  

în cazul în care copilul are sub 8 ani)
• Scrisoare de recomandare din partea antrenorului, a unui profesor de educație fizică 

(de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului).
• Adeverință eliberată de instituția de învățământ pe care o urmează aplicantul, care să 

ateste calitatea de integralist și media anului școlar anterior (dacă este cazul).
• Documente care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie în ultimele 4 

luni (adeverința de la locul de muncă al părintilor/tutorilor,  copie după cupoane de 
șomaj sau de pensie, adeverință fiscală pentru cei ce realizează venituri din activități 
independente sau privind venitul agricol și alte venituri).

• Copie după cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tuturor membrilor familiei.
Proiecte

• Cererea de finanțare completată
• CV-ul coordonatorului de proiect
• Actul constitutiv și statutul aplicantului

Depunerea aplicațiilor
Aplicațiile se pot trimite prin poștă sau pot fi depuse direct la sediul Fundației Comunitare 
Cluj, Str. Cloșca, nr. 6, ap. 2.
Data-limită de depunere a aplicațiilor este 31 ianuarie 2012 ora 16.00, atât pentru burse, cât și 
pentru proiecte.

Calendar 

Perioada Activitate
12 decembrie Lansarea programului
12 decembrie 2011 - 31 ianuarie 2012 Promovarea  programului,  răspuns solicitarilor 

venite din partea aplicanților 
31 ianuarie 2012, ora 16.00 Data-limită pentru depunerea aplicațiilor 
20 - 24 februarie 2012 Selecția bursierilor și a proiectelor
27 februarie 2012 Anunțarea rezultatelor selecției
28 februarie - 9 martie 2012 Semnarea contractelor

Prezentarea unor documente false în scopul obținerii unei finanțări atrage după sine pierderea 
dreptului de a solicita pe viitor alt gen de suport financiar din partea Fundației Comunitare 
Cluj.
Pentru mai multe informații, vă rugam să ne contactați la tel. 0264 - 434618 sau pe e-mail: 
mariana.salagean@fundatiacomunitaracluj.ro.


