Anexă la contractul de finanțare
Nr.______/___________
a) Obiectiv general:
Finanțarea activităților Asociației Sportive UNIREA ’08 TĂȘNAD
b) Obiective specifice/parametrii:
- Participarea la Campionatul Județean de Handbal ediția 2018-2019 – RETUR
(perioada martie-iunie 2019) și TUR ediția 2019-2020 (perioada octombriedecembrie 2019)
- Turneu Internațional de Șah (septembrie-octombrie 2019)
c) Activităţi necesare pentru realizarea obiectivelor specifice:
-Antrenamente de pregătire a jocurilor/competițiilor oficiale.
- Jocuri oficiale, jocuri amicale, turnee oficiale și amicale, memoriale.
- Stagii de pregătire (cantonamente) înaintea jocurilor oficiale.
- Acțiuni de selecție în vederea formării grupelor de copii și juniori.
Aceste acțiuni implică următoarele tipuri de cheltuieli:
- Cheltuieli de transport
- Cheltuieli de cazare și masă
- Cheltuieli privind alimentația de efort
- Cheltuieli privind plata asisțentei medicale la jocuri oficiale.
- Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor, a echipamentului sportive
și a altor bunuri.
- Cheltuieli pentru achiziționarea de material și echipamente sportive.
-

Alte cheltuieli:
Refacere după efort, recuperare, igienă personală, saună, masaj.
Taxe de înscriere și participare.
Taxe de obținere a vizelor.

1. Creşterea capacităţii profesionale a jucatorilor aparținători Asociației Sportive
Unirea ’08 Tășnad
-asigurarea condiţiilor optime de antrenament şi competiție;
2.Crearea unui cadru optim de pregătire :
- evidenţierea contribuţiei semnificative a sportului de performanţă la reprezentarea şi
sporirea prestigiului Orasului Tășnad și a Judeţului Satu Mare, pe plan intern;
- susţinerea activităţii de performanţă;
- perfecţionarea sistemelor de pregătire şi de competiţie;
- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive a cetăţenilor;
- atragerea şi stimularea tuturor cetăţenilor, fără nici o discriminare, în mod liber şi
voluntar, independent sau organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.
d)Instrumenteşiindicatori de verificare :
-raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli.

e) Cheltuieli necesare îndeplinirii obiectivelor propuse:

Nr.
crt.

1.
2.

1.

Categoria bugetară

Suma necesară
-LEI-

Handbal
Cheltuieli de transport
Cheltuieli cu materiale sportive (mingi, echipamente,
accesorii, consumabile)

1500
4500

Șah
Cheltuieli cu premierea concursului international

5000

Servicii de contabilitate

2500

Cheltuieli utilități

13300

Total

26800
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