În cazul proiectelor culturale și de copii / tineret documentația
solicitanților va conține următoarele:
Kulturális, gyermek és ifjúsági pályázatok esetén a pályázati anyaghoz a következő mellékleteket
kell csatolni:
Actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale organizației
solicitante, precum și actele adiționale, certificatul de înregistrare fiscală neguvernamentale – trebuie
anexate numai în cazul în care solicitantul nu a depus cerere de finanțare în ultimii doi ani.
Alapító akták, pénzügyi bejegyzési igazolás – csak abban az esetben szükséges mellékelni, ha az elmúlt
két évben nem adtak le pályázatot Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához.
1. formularul pentru participanți, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului cultural, / a
pályázati űrlap, valamint a tevékenység/program költségvetése;
2. documentația privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului cultural
propus / a költségek indoklását bizonyító iratok;
3. dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți / az önrész biztosítását igazoló
iratok:
- scrisori de intenție / szándéknyilatkozat;
- contracte de sponsorizare / szponzorszerződés;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți / egyéb támogatási szándék külső
szervezetek részéről;
4. raport privind activitatea solicitantului în ultimii 3 ani calendaristici / a pályázó szervezet utolsó 3
évi beszámolója;
5. hotărâre a consiliului director al asociației, fundației sau organizației neguvernamentale fără scop
lucrativ solicitante, din care sa reiasă că organizația nu are obligații restante către alte persoane
fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite / a pályázó szervezet
Vezetőtanácsának nyilatkozata arról, hogy a szervezetnek nincsenek tartozásai fizikai vagy jogi
személyek felé;
6. actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale organizației
solicitante, precum și actele adiționale, după caz / a szervezet alapító iratai;
7. situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Direcția
Finanțelor Publice Harghita / utolsó pénzügyi mérleg, az adóügyi hatóság láttamozásával;
8. certificatul de înregistrare fiscală neguvernamentale, dacă este cazul / pénzügyi bejegyzési
igazolás;
9. alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociației, fundației sau organizației
neguvernamentale fără scop lucrativ, după caz / egyéb iratok, bizonylatok, amelyek alátámasztják
a szervezet tevékenységének fontosságát).

