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Dlrectla judeteana pentru sport sl Uneret

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT ST TINERET BUZAU
Nr. 1nreg. 1126/01.09.2020
Anunt
pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020
Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Buzau organizeaza Concursul local de
proiecte de tineret In perioada 04.09 - 04.12.2020.
Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritatile ~i masurile sunt urmatoarele:
Prioritatea 1. Facilitarea
social

~i

asigurarea incluziunii tinerilor marginalizati sau

exclu~i

Masuri indicative:

a) Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizati sau exclu~i social la medii de
lnvatare non-formala, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
b) Tmb~natatirea competentelor tinerilor marginalizati sau exclu~i social, 1n vederea
incluziunii sociale.
Prioritatea 2. Tmputernicirea tinerilor sa aqioneze ca factori de schimbare pentru
crearea unor comunitati durabile
Masuri indicative:

a) lnitierea de actiuni prietenoase fata de mediu prin identificarea ~i aplicarea de
solutii inovative;
b) Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor 1n cadrul comunitatilor In
care traiesc.
Prioritatea 3. Crearea de oportunitati care sa faciliteze accesul tinerilor la locuri de
munca de calitate
Masuri indicative:

a) Dobandirea de competente adaptate viitorului muncii prin educatie non-formala,
formare sau voluntariat, In vederea unei mai bune insertii profesionale pe piata
muncii;
b) Oferirea de servicii de consiliere ~i orientare 1n cariera, 1n vederea unei mai bune
adaptabilitati la piata muncii
Prioritatea 4. Promovarea educatiei non-formate, inclusiv prin folosirea mijloacelor de
comunicare on-line
Masuri indicative:

a) Dezvoltarea de competente transversale necesare tinerilor pentru a fi activi 1n
comunitate;
b) Dezvoltarea de competente digitale necesare tinerilor 1n procesul de 1nvatare nonformala, adaptate la contextul actual;
c) Con~tientizarea ~i prevenirea riscurilor privind siguranta ~i formele de dependenta
generate de utilizarea inadecvata a internetului;
d) Cre~terea accesibilitatii la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin ~i
informatii tinerilor.
Prioritatea 5. Promovarea educatiei pentru sanatate, preventiei
sanatos
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Masuri indicative:

a) Promovarea unui stil de viata sanatos, prin dobandirea unor comportamente ~i
atitudini corecte fata de nutritie, activitati fizice, petrecere a timpului liber etc;
b) Con~tientizarea ~i prevenirea riscurilor legate de consumul de substante psihoactive
ilicite;
c) Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectati psiho-emotional 1n urma
masurilor impuse de prevenire a raspandirii ~i contaminarii SARS-COV-2.
Prioritatea 6. Sus~inerea diversitatii culturale ~i a accesului la cultura
Masuri indicative:

a) Facilitarea accesului la activitati culturale;
b) Stimularea creativitatii tinerilor 1n domeniul cultural artistic;
c) Con~tientizarea identitatii nationale prin pastrarea ~i valorificarea traditiilor si
obiceiurilor romane~ti.
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Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este 40 150 lei. Suma maxima
acordata pentru un proiect este de 12 045 lei.

Aplicantii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociatiile si
fundatiile care functioneaza In conditiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fu~datii,
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005 ~i fundatiile judetene pentru
tineret ~i a municipiului Bucure~ti care functioneaza conform Legii nr. 146/2002 privind
regimu l juridic al fundatiilor judetene pentru tineret ~i a Municipiului Bucure~ti, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de
tineret 2020, dar pe prioritati diferite.
Calendarul de desfa~urare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 07.0924.09.2020, 1ntre orele 08:30 -16:00, de luni pana joi ~i vineri, 1ntre orele 08:30-14:00, (cu
exceptia zilelor nelucratoare), la sediul DJST Buzau din loc. Buzau, str. Mesteacanului nr.
20; etapa de verificare a conformitatii administrative ~i a eligibilitatii proiectului ~i
solicitantului: 25.09 - 28.09; afi~area rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a
conformitatii administrative ~i a eligibilitatii proiectului:28.09; depunerea completarilor:
29.09 - 05.10; verificarea completarilor depuse: 06.10 - 07.10; afi~area rezultatelor etapei
de verificare a conformitatii administrative ~i a eligibilitatii proiectului:07.10; depunerea
contestatiilor pentru etapa de verificare a conformitatii administrative ~i a eligibilitatii
proiectului ~i solicitantului: 08 - 09. 1O; analiza contestatiilor depuse pentru etapa de
verificare- a conformitatii administrative ~i a eligibilitatii proiectului ~i solicitantului:12 etapa de verificare a
13. 1O; afi~area rezultatelor la contestatiile depuse pentru
conformitatii administrative ~i a eligibilitatii proiectului ~i solicitantului:13.10; etapa de
evaluare tehnica ~i financiara a proiectelor: 14.10 - 15.1 O; afi~area rezultatelor etapei de
evaluare tehnica ~i financiara a proiectelor: 15.10; depunerea contestatiilor pentru etapa
de evaluare tehnica ~i financiara a proiectelot': 16. 10- 19. 1O; analiza contestatiilor pentru
etapa de evaluare tehnica ~i financiara a proiectelor:20.10 - 22.10; afi~area rezultatelor la
contestatiile etapei de evaluare tehnica ~i financiara a proiectelor ~i a rezultatelor
finale:22.10. Perioada de desfa~urare a a proiectelor de tineret: 01.11 - 04.12.2020.
Contestatiile la Concursul local se depun pe adresa de e- mail concurs. proiecte@mts .ro .
Avand 1n vedere restrictiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost
redusa pentru a facilita desfa~urarea proiectelor pe o perioada mai mare.
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de
proiecte de tineret 2020, se pot obtine de pe site-ul Ministerului Tineretului ~i Sportului
(www.mts.ro), site-ul DJST Buzau (www.djstbuzau.ro) sau de la adresa de mail
djst.buzau@mts.ro.
Dirgctor executiv,
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