LANSAREA PROIECTULUI
FOTBALUL ESTE MAI MULT DECÂT UN JOC
Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, în calitate de beneficiar, anunță
demararea proiectului - Fotbalul este mai mult decât un joc, „Proiect cofinanțat
din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020”,Cod MySMIS: 150983, Cod SIPOCA: 982.
Parteneri pentru dezvoltare locală: Consiliul Județean Hunedoara, Primăria
Municipiului Petroșani, Primăria Municipiului Hunedoara, Primăria Orașului Geoagiu,
Primăria Orașului Hațeg, Primăria Comunei Sântămăria Orlea și Primăria Comunei
Crișcior.
Data de începere a proiectului: 14.06.2022
Perioada de implementare: 14 luni
Valoarea eligibilă totală a proiectului: 424.863,12 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 416.365,86 lei din care:



353.910,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
62.454,88 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8.497,26 lei
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP14/2021- pentru regiunile
mai puţin dezvoltate - Consolidarea capacităţii ONG- urilor şi partenerilor sociali de
a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local; Axa prioritară „
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Operaţiunea:
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
Obiectivul General al proiectului este creșterea capacității de dezvoltare
strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul
sportiv, în vederea dezvoltării fotbalului din Romania prin formularea și promovarea
de propuneri alternative cu impact local și national, dezvoltarea de instrumente de
monitorizare si evaluare independenta a politicilor și strategiilor de dezvoltare a
fotbalului, precum și dezvoltarea și implementarea de mecanisme de consultare a
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autorităților și instituțiilor publice cu ong-urile și cetățenii în elaborarea politicilor
și strategiilor la nivel local.
În vederea îndeplinirii obiectivului principal, precum și a obiectivelor specifice
proiectului, se vor avea în vedere:




Dezvoltarea abilităților ong-urilor în a influența modul în care se gândesc și
se implementează strategiile de dezvoltare a fotbalului la nivel local și
național;
Facilitarea unor dialoguri deschise între ong-uri și instituțiile publice, astfel
încât toți actorii relevanți să devină mai responsabili și răspunzători față de
rezultatele politicilor și strategiilor de dezvoltare inițiate.

Obiectivul general corespunde priorităților strategice POCA, Axa 2, și contribuie
direct, în mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. O1. Dezvoltarea abilităților și competentelor teoretice și practice a cel puțin 50
reprezentanti ai ONG-urilor care activează în domeniul sportiv, cu un accent pe
dezvoltarea abilităților manageriale și de comunicare, astfel încât aceștia să-și
poată mai bine reprezenta interesele și să intervină profesional în dialogul social și
procesul decizional de elaborare a strategiilor de dezvoltare a fotbalului.
2. O2. Sprijinirea atât a ong-urilor, cât și a instituțiilor publice, în dezvoltarea și
implementarea de mecanisme de consultare, în vederea elaborării politicilor și
strategiilor de dezvoltare a fotbalului la nivel local și național.
Rezultate aşteptate
1. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltarii la nivel local – Rezultat proiect 1 – Informarea
grupului țintă și înregistrarea acestuia pentru activitățile proiectului.
2. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 2 – Dezvoltarea
competențelor teoretice și practice a ong-urilor în vederea dezvoltării de
instrumente de monitorizare și evaluare independentă a strategiilor la nivel local.
3. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 3 – Creșterea
capacității ong-urilor de a expune idei/propuneri/sugestii și identificarea de
probleme la nivel local, precum și facilitarea interacțiunii între ong-uri și autorității
publice.
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4. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 4 –
Dezvoltarea interacțiunii și activităților în comun între ong-uri și autorități publice
în vederea dezvoltării și implementării de mecanisme de consultare în elaborarea
strategiilor la nivel local.
Date de contact: Manager de proiect – PETREAN CRISTIAN ȘTEFAN, Asociația
Județeană de Fotbal Hunedoara, Deva, str. Prelungire Oituz, nr.8, jud. Hunedoara,
cod postal 330176, tel: 0254219065/0787715942, fax: 0254219065, e-mail:
ajf.hunedoara@yahoo.com,
petrean_cristi@yahoo.com,
https://www.frfajf.ro/hunedoara
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