LISTĂ PROIECTE DECLARATE RESPINSE PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURILE BUGETULUI
CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA CONFORM LEGII 350/2005, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES
JUDETEAN ÎN ANUL FISCAL 2018

Observații
Nr
crt

Nr.inregitr./
data

1.

9457/24.04.2
018

Asociația Folclorică
Valea Prahovei

2

9359/23.04.2
018

3

4.

Solicitantul

Titlul proiectului

Rezultat

Proiect “Folclor
Prahovean din
neam în neam ”

nu s-a încadrat în limita fonduri alocate din bugetul
Consiliului Județean Prahova conform legii 350/2005,
pentru activitati nonprofit de interes judetean în anul
fiscal 2018 conform Ghid Solicitantului și
clkasamentului final, ocupând locul 9 din 8 eligibile.

Respins

Asociația “Împreună
pentru Aluniș”

Proiect – “Un
secol de unitate în
cuget și în simțiri

Respins

9499/24.04.
2018

Asociația Folclorică
Doina Prahovei
Bărcănești

“Uniți în cuget și
în simțiri” (Brazi)

nu s-a încadrat în limita fonduri alocate din bugetul
Consiliului Județean Prahova conform legii 350/2005,
pentru activitati nonprofit de interes judetean în anul
fiscal 2018 conform Ghid Solicitantului și
clkasamentului final, ocupând locul10 din 8 eligibile.
Lipsă documentație obligatorie conform Ghid
Solicitant, respectiv:
- Anexa IV, calendarul activităților necompletat
- Paginile documentației nu au fost semnate/
însușite și ștampitale de către solicitant

9542/
24.04.2018

Asociația Dansuri
Sportive – Club

Proiect - “Elita
Sportului”

Secțiunea 1 (relevanță) din grila de evaluare – 10,2
puncte.
Conf Ghid Solicitant 2018, punctajul minim pentru a

Respins

Respins

trece în etapa următoare de evaluare este vde 15
puncte

Sportiv ACDS
Silhoutte

Proiect “Dotarea
cu set complet de
obstacole și
accesorii a
manejului ” Urlați

Lipsă documentații obligatorii conform Ghid Solicitant
- Declarația Consiliu Director (anexa 6)
- Actul constitutive . statut (anexa 7)
- Situațiile financiare anuale la data de 31
decembrie 2017 (anexa 8)

8855/18.04. Asociaţia „ Viitorul
tinerilor”
2018

Proiect
“Voluntariat
versus comunitatea
prahoveană”

fonduri de cofinanțare insuficiente (minim, 10%), așa
cum reiese din extrasul de cont anexat
proiectului.Suma din extrasul de cont (cofinanțare) nu
acoperă 10% din suma solicitată

7.

9526/24.04. Club de Turism și
2018
Alpinism Ciucaș

Proiect -“Ciucaș
X3 – Ediția a IXa”

Lipsă documente prevăzute la anexa V, cap II, pct.3 –
dovada existenței surselor de cofinanțare.

Respins

8

9546/24.04. Asociația “Întoarce2018
te la sport”

Proiect “Marea
Unire prin sport”

fonduri de cofinanțare insuficiente (minim, 10%), așa
cum reiese din extrasul de cont anexat
proiectului.Suma din extrasul de cont (cofinanțare) nu
acoperă 10% din suma solicitată

Respins

9.

9339/

La secțiunea 1 (relevanță) din grila de evaluare a

Respins

5.

6.

18085/
01.10.2015

Asociatia Club sportiv
Domeniul Cailor Urlați

Asociația Niloran

Proiect “Tineri

Respins

Respins

24.04.2018

(Petroșani)

prahoveni pentru
comunitate”

obținut 12,4 puncte, Conform Ghidului Solicitantului
2018, punctajul minim pentru a trece în etapa
următoare de evaluare fiind de 15 puncte.

10.

9548/
24.04.2018

Asociația Club
Sportiv Columbofil
“Levin Haus”

Proiect
“Columbofilia
Unește Europa”

fonduri de cofinanțare insuficiente (minim, 10%), așa
cum reiese din extrasul de cont anexat
proiectului.Suma din extrasul de cont (cofinanțare) nu
acoperă 10% din suma solicitată

Respins

11.

9537/24.04.
2018

Asociația
Uniunea
Social
Democrată a
Romilor din
România

Proiect “Să ne
implicăm în
sănătate ”

La secțiunea 2 (capacitate financiară și operațională)
din grila de evaluare a obținut 10.8 puncte. Conform
Ghidului Solicitantului 2018, punctajul minim pentru a
trece în etapa următoare de evaluare este de 12
puncte.

Respins

12.

9540/
24.04.2018

Asociația
Uniunea
Social
Democrată a
Romilor din
România

Proiect “Cine sunt
romi? ”

La secțiunea 2 (capacitate financiară și operațională)
din grila de evaluare a obținut 10.8 puncte. Conform
Ghidului Solicitantului 2018, punctajul minim pentru a
trece în etapa următoare de evaluare este de 12
puncte.

Respins

