CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Comisia de analiză și selecție a proiectelor

Anexă la HOT nr. ..........................

Propuneri de finanțare pentru acțiunile culturale, de tineret și sportive din
bugetul Consiliului Județean Argeș pe anul 2014, conform Legii nr. 350/2005

Nr.
crt.

Solicitant

Denumire proiect

1

Casa de Cultură
„Tudor
Mușatescu”

Festivalul Național
Concurs de muzică
populară
„Sus la munte, la Muscel”

2

Casa de Cultură a
Sindicatelor
Câmpulung
Asociația
Culturală Acapella

3

4

Titov
Mihaela Ramona

5

Fundația
Academia
Internațională
Orient Occident

Obiectivele proiectului

Descoperirea, încurajarea și promovarea tinerelor talente
din domeniul muzicii populare românești, identificarea
copiilor și tinerilor care doresc să păstreze și să
promoveze valorile culturale tradiționale românești pe
plan național și internațional.
Festivalul Internațional de Susținerea și promovarea muzicii ușoare și valorificarea
muzică ușoară pentru copii originalității, a specificului românesc de toate genurile.
și tineri „Stars of song”
Festivalul „Tradiții
Promovarea folclorului, tradițiilor și obiceiurilor populare
argeșene”, ediția a IV-a
în rândul populației rurale și urbane din Argeș, în sensul
perpetuării actului cultural de calitate și a moștenirii
culturale specifice.
Participare campionatul
Încurajarea elevilor din Pitești de a se implica în activități
mondial
extrașcolare la nivel internațional, având oportunitatea de
„Dance World Cup”
a-și lărgi aria de cunoaștere.
Festivalul Internațional
Punerea în evidență a valorilor culturale, punerea în
„Nopțile de poezie de la
circulație universală a poeziei românești prin participarea
Curtea de Argeș”
la eveniment a unor scriitori și oameni de cultură români
și străini (academicieni, poeți, eseiști, critici literari,
prozatori etc).
1

Suma
solicitată
(mii lei)
22

Suma
propusă
(mii lei)
20

Observații

25

10

27 mai 01 iunie

65,3

15

15 mai 15
noiembrie

11,5

5

29 iunie 5 iulie

40

7

9 - 16
iulie

23 - 25
Aprilie

6

Asociația
YF Youth and
Future

7

Asociația
3fest

8

Asociația
Art à la carte

9

Clubul de Dans
Sportiv
„Starfix”

10

Clubul Sportiv
Campion Argeș

11

Clubul Sportiv
Procar Racing
Team

12

Tenis Club
Curtea de Argeș

13

Clubul Sportiv
Brothers Motor
Sport

14

Mincă
Ioana

Educație prin aventură

Inițierea tinerilor în activități fizice de aventură cu rol
educațional, depășirea limitelor, îmbunătățirea stimei și
încrederii personale, creșterea opimismului și stabilității
emoționale, cultivarea răbdării și ambiției, dialog
intercultural cu tineri din Franța.
Festivalul Internațional
Stimularea creativității tinerilor, încurajarea artei creată
„3fest”
de ei în toate formele, susținerea tinerilor să continue să
devină regizori, cântăreți sau fotografi.
Festivalul „Serile Lipatti”, Facilitarea accesului publicului argeșean la evenimentele
ediția a III-a
culturale de bună calitate susținute de artiști de renume
din țară și străinătate, dar și de artiști aflați la început de
carieră, promovarea personalității și artei lui Dinu Lipatti.
Concursul național de dans Valorificarea aptitudinilor individuale ale dansatorilor
sportiv „Cupa Argessis”
argeșeni într-un sistem organizat de selecție, pregătire și
competiție, prin intermediul căruia se asigură
autodepășirea continuă a sportivilor, realizarea
competiției de dans sportiv „Cupa Argessis”.
Circuitul național de tenis Pregătirea sportivilor pentru performanță, organizarea de
pentru juniori
turnee și concursuri în municipiul Pitești.
Automobilismul –
Organizarea și desfășurarea copetițiilor de automobilism,
măiestrie și spectacol
susținerea automobilismului ca tradiție și dezvoltare în
sportiv
municipiul Pitești și județul Argeș ca factor de afirmare la
nivel național și internațional.
Curtea de Argeș - capitala Promovarea tenisului argeșean pe plan național și
tenisului internațional
internațional, organizarea de evenimente sportive.
Trofeul Câmpulung
Promovarea sportului de performanță prin automobilism,
Muscel 2014
creșterea prestigiului județului pe plan național,
Campionatul național de viteză în coastă.
Pe drumul spre elita
Pregătirea și participarea la competiții naționale și
mondială, Ioana Mincă un internaționale.
pariu sigur pentru viitor
2

37,7

30

15 - 22
iulie

30

25

25 - 30
august

64,7

20

24,7

20

2
septembrie 31
decembrie
1 - 30
aprilie

12

10

19,8

10

50

30

50

10

88

30

19 mai - 31
august
14 iunie 27
septembrie
12 iulie 1 august
19 - 21
septembrie
2014

15

Clubul Sportiv
Preda Pitești

16

Clubul Sportiv
Tenis Club AS

17

Clubul Sportiv
Handbal Club
Argeş

Promovarea boxului
argeşean

Promovarea boxului argeșean la nivel local și național,
îmbunătățirea și perfecționarea competențelor sportive,
participarea la competiții locale și naționale, organizarea
Galei de box „Cupa Argeșului”.
Promovarea tenisului de
Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem
câmp în judeţul Argeş –
organizat de selecție, pregătire și participare la competiții
Sport pentru toate vârstele naționale și internaționale, organizarea turneului
şi nivelurile
internațional „Trofeul Consiliului Județean Argeș”.
Promovarea sportului de Pregătirea și participarea la competiții în vederea obținerii
echipă - handbal în judeţul de rezultate deosebite pe plan intern, organizarea de
Argeş în anul 2014
evenimete publice de interes național, valorificarea
aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de
selecție, pregătire și competiție.
TOTAL mii lei

3

54,4

40

2014

48

40

2014

1.653

900

2014

2.296,1

1.222

