ANUNȚ DE INFORMARE
Privind modificarea Criteriilor de eligibilitate privind selecția beneficiarilor
proiectului „Sănătate prin Sport”
În atenția potențialilor beneficiari ai proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT”

Având în vederea modificarea Hotărârii Consililui General al Municipiului București nr.
781/22.11.2018 cu Hotărârea Consililui General al Municipiului București nr. 544/ din
24/10/2019, prin care au fost schimbate Criteriile de eligibilitate privind selecția
beneficiarilor, vă informăm următoarele :
Pentru a beneficia de sprijinul acordat în cadrul proiectului, beneficiarul trebuie să
îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate și selecție :
✓ Să fie Sportiv cu vârste cuprinse între 5 - 18 ani;
✓ Să fie Sportiv legitimat în cadrul unui club/asociație/fundație/federație sportive din
Municipiul București.
NB: În cadrul prezentului proiect, sunt eligibili și sportivii care nu au domiciliul în
Municipiul București, dar care desfășoară activități sportive și sunt legitimați la un club din
Municipiul București;
Sportivii interesați, pot depune dosarul de înscriere în cadrul proiectului, la punctul de lucru
Operatorului de Servicii Suport - Compania Municipală Sport Pentru Toți SA, situat în B-dul
Basarabia, nr. 37-39, sector 2, (la biroul amenajat pe parcarea supraterană, aflată la intrarea de
pe B-dul Basarabia), program de lucru cu publicul: de Luni până Joi, de la ora 09.00 la ora
16.00 și Vineri, de la ora 09.00 la ora 13.00.
Documentația de aprobare proiect, cât și anexele/formularele necesare în vederea completării
dosarului, se pot obține accesând site-ul proiectului http://sanatateprinsport.assmb.ro și
https://vizasportivi.ro :
Informații suplimentare se pot obține:
✓ Compania Municipală Sport pentru Toți București SA : tel: 0758.119.733sau e-mail:
info@vizasportivi.ro;
✓ A.S.S.M.B, Direcția Programe Proiecte: tel: 0310699716/ int. 355 sau e-mail:
sanatateprinsport@assmb.ro
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