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Fondul ONG - Componenta IMPLICARE                                                                  aprilie 2013 

 

 

Subcomponente: 

Participare la luarea deciziilor și implicare 
comunitară 

Alocare financiară: 1.200.000 Euro 

Voluntariat Alocare financiară: 600.000 Euro 

Încurajarea valorilor democratice Alocare financiară: 1.800.000 Euro 

 
Informații generale 

Obiectivul 
Componentei 

Obiectivul general al Componentei IMPLICARE este de a încuraja cetățenia 
activă și participarea la viața comunității, de a asigura respectarea și aplicarea 
valorilor democratice fundamentale. 

Contribuţia la 
rezultatele 
aşteptate ale 
Programului 

Proiectele finanţate în cadrul Componentei  IMPLICARE trebuie să contribuie la 
unul sau mai multe dintre următoarele rezultate aşteptate ale Programului:  

 Promovarea cetăţeniei active 

 Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a 
deciziilor în guvernarea locală, regională și națională 

 Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice 
la nivel local, regional şi/sau naţional 

 Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului 

 Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog 

 Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care 
lucrează în parteneriat 

 Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil 
pentru sectorul neguvernamental  

 Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile 

Teme orizontale Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme 
orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și 
infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, 
toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea 
sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane. 

Alocare 
financiară 

Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 3.600.000 Euro. Alocările detaliate 
sunt specificate în cadrul fiecărei Subcomponente. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare, 
vor fi posibile realocări financiare atât între Subcomponente cât și între sumele 
menţionate pentru acordarea diferitelor tipuri de granturi. 
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Cofinanțare Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90% 
din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 

Cofinanțarea va fi sub formă de numerar (plăți în numerar, inclusiv transferuri 
electronice) sau de contribuție în natură. Contribuția în natură poate fi doar 
sub formă de muncă voluntară şi poate  reprezenta maxim 50% din 
cofinanțarea cerută pentru proiect în cadrul Componentei.  

Sprijin pentru 
dezvoltare 
organizațională 

Există posibilitatea de a aloca până la 20% din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională a 
Solicitantului și/sau a partenerilor ONG din România.  

Mai multe detalii despre costurile pentru dezvoltare organizațională sunt 
disponibile în Ghidul solicitanţilor. 

Lansare și termen 
limită pentru 
depunerea 
proiectelor 

Primul Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul  Componentei  IMPLICARE va fi 
lansat pe 30 aprilie 2013 (dată estimativă). 

Cererile de finanțare vor putea fi depuse timp de cel puțin două luni de la data 
lansării (termenul limită pentru depunerea proiectelor va fi specificat în Ghidul 
Solicitanților). 

Număr de Cereri 
de finanțare per 
organizație 

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 
Cereri de finanțare în cadrul Componentei IMPLICARE pentru acest Apel 
pentru Cereri de finanțare, din care numai 1 propunere pentru Granturi mari.  

Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că tuturor Solicitanţilor care nu respectă 
regula specificată mai sus li se vor respinge toate Cererile de finanțare depuse 
în cadrul Componentei. 

Procedură de 
aplicare 

Dosarul Cererii de finanţare va fi transmis în 3 exemplare tipărite (1 original şi 2 
copii), în limba română, împreună cu o copie electronică (de exemplu CD) care 
să cuprindă toate documentele dosarului cererii de finanţare. 

Dosarul cererii de finanţare va fi transmis în plic sigilat, prin poşta 
recomandată, curier sau depunere personală la adresa: 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile  

Strada Nerva Traian nr. 21, București, sector 3, cod 031044, România. 

O etapă suplimentară care trebuie îndeplinită de către toți Solicitanţii este 
aceea de a completa un formular online conținând date generale de 
identificare referitoare la Cererea de finanţare, folosind link-ul următor: 
http://fondong.fdsc.ro/formular.php.  

Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre 
procedura de transmitere a Cererilor de finanţare şi termene limită sunt 
disponibile în Ghidul Solicitanţilor corespunzător acestei Componente.  

Ghidul Solicitanţilor cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de 
evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor, 
raportare si plăţi.  

Informații 
suplimentare 

Ghidul Solicitanților și anexele specifice (Formularul Cererii de finanțare, 
Bugetul proiectului, Declarația de eligibilitate, etc.) pentru prezentul Apel 
pentru Cereri de finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a 
Programului http://fondong.fdsc.ro.  

Toți potențialii Solicitanți trebuie să verifice periodic pagina de internet a 

http://fondong.fdsc.ro/formular.php
http://fondong.fdsc.ro/
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Programului pentru a avea informații actualizate privind acest Apel pentru 
Cereri de finanţare sau privind Programul de finanțare. 

De asemenea, vor fi organizate Sesiuni de informare, iar datele şi locaţiile 
acestora vor fi anunţate pe pagina de internet menţionată mai sus.  

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru 
Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până cu nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare înaintea termenului limită pentru transmiterea Cererilor de 
finanţare în atenţia: 

Vlad Dumitrescu – Senior Grants Officer 
E-mail: engage@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80. 

Răspunsurile vor fi transmise până cu cel târziu 3 zile lucrătoare înaintea 
termenului limită.  

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi Solicitanți, împreună cu 
răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului. 

Subcomponenta Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Participare la luarea deciziilor și 
implicare comunitară este de a susține inițiativele organizațiilor 
neguvernamentale care își propun creșterea implicării cetățenilor în 
comunitate și în procesul de luare a deciziilor și care îmbunătățesc  dezvoltarea 
comunităților și a politicilor publice prin cetățenie activă. 

Activități eligibile  Această Subcomponentă va sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele 
tipuri de activități (lista nu este exhaustivă): 

- identificarea nevoilor comunității si mobilizarea la nivel local a 
cetățenilor, grupurilor, autorităților publice si a mediului de afaceri în 
vederea rezolvării problemelor acesteia utilizând resurse locale 

- organizare comunitară, facilitare si  capacitare la nivelul comunității  
- transferul de bune practici și know-how pentru un proces democratic și 

participativ de luare a deciziei și instrumente si abordări orientate spre 
rezultate, din partea ONG-urilor către instituții publice (de exemplu: 
autorități locale, agenții descentralizate, consilii de administrație ale 
școlilor, etc.)  

- susținerea mecanismelor, atitudinilor și practicilor de solidaritate si de 
ajutor mutual la nivel local  

- recuperarea şi animarea spațiului public urban și a cartierelor prin 
acțiuni integrate și inițiative pe termen lung în beneficiul comunităților 
locale și care combină eforturile actorilor la nivel local (ONG-uri, 
comunitatea de afaceri, autorități locale, artiști, filantropi, etc.) 

- folosirea mijloacelor media (reportaje, fotografii şi documentare) în 
procesul de organizare și facilitare comunitară în vederea dezvoltării 
solidarității la nivel comunitar si creșterii implicării cetățenilor în 
comunitate 

- implementarea activităților civice inovatoare care urmăresc implicarea 
copiilor și tinerilor și folosesc metode interactive centrate pe 
dezvoltarea abilităților și cunoștințelor 

- dezvoltarea și aplicarea instrumentelor necesare unui proces de luare a 
deciziilor accesibil, transparent și participativ 

- inițierea și facilitarea de consultări publice și procese participative  de 

mailto:engage@fdsc.ro
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luare a deciziei eficiente (organizarea de dezbateri publice pe tema 
bugetelor locale, a strategiilor de dezvoltare locală)  

- inițierea, influențarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice 
specifice și a proceselor de elaborare a acestora (prin campanii 
complexe de advocacy, cercetare și analiză, etc.)  

- creșterea capacității de reacție şi a responsabilității aleșilor și 
autorităților publice la nivel central și local, în relația cu cetățenii și 
organizațiile societății civile 

- monitorizare și acțiuni de advocacy pentru aplicarea efectivă a 
legislației si a procedurilor privind transparența și accesul  cetățenilor și 
organizațiilor societății civile la informații de interes public și la 
procesul de luare a deciziilor la nivel local și central, inclusiv prin 
acționarea în justiție  

Alocare 
financiară pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.200.000 Euro.  

Din această sumă, minim 300.000 Euro sunt alocați pentru proiecte care se 
adresează copiilor şi tinerilor sau sunt depuse de organizații care lucrează 
pentru copii și tineri. 

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi mici Granturi medii 

Sumă de la 5.000 la 35.000 Euro de la 35.001 Euro la 75.000 Euro 

Durată între 6 și 18 luni între 6 și 28 luni 

Alocare 720.000 Euro 480.000 Euro 

Subcomponenta Voluntariat 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Voluntariat este de a susține 
inițiatiativele care aduc o contribuție importantă în comunitate oferind tuturor 
vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare. 

Activități eligibile  Această Subcomponentă va sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele 
tipuri de activități (lista nu este exhaustivă): 

- implementarea unor programe structurate de voluntariat bazate pe 
modele precum Serviciul European de Voluntariat, care să fie  adresate 
voluntarilor din România (dar nu exclusiv acestora) 

- advocacy și promovare pentru recunoașterea oficială a abilităților 
obținute prin voluntariat  

- rezolvarea problemelor din comunitate prin tabere de voluntariat, 
inițiative de tipul “băncilor de timp” etc. 

- mobilizarea membrilor comunității în implicarea în activități de 
voluntariat destinate grupurilor dezavantajate,  (de exemplu: sprijin 
educațional prin programe de mentorat sau after-school pentru copii 
dezavantajați, servicii pentru bătrâni sau persoane cu dizabilități, etc.) 

- dezvoltarea centrelor de tineret, centrelor comunitare și centrelor de 
voluntariat în case de cultură, școli sau alte spații publice sau private 

- schimb de bune practici prin programe de internship și job shadowing 
în Romania și țările donatoare 

- inițierea de programe de voluntariat în zonele rurale și urbane, bazate 
pe implicarea directă a comunității  
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- încurajarea inițiativelor de voluntariat întreprinse la orice vârstă (de 
exemplu: vârstnici, elevi/studenți, etc.) 

- susținerea voluntariatului la nivel virtual prin implicarea persoanelor de 
toate vârstele în activități online de tip social media, în special în 
acțiuni care vizează temele orizontale ale Programului  

- organizarea unor activități de voluntariat dedicate unor teme specifice 
(de exemplu: protecția mediului, social, educație, etc.) 

- inițierea unor programe de voluntariat care urmăresc dezvoltarea de 
activități în instituții publice, de tipul bibliotecilor, muzeelor, caselor de 
cultură, teatrelor etc..  

Alocare 
financiară pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 600.000 Euro.  

Din această sumă, minim 300.000 Euro sunt alocați pentru proiecte care se 
adresează copiilor şi tinerilor sau sunt depuse de organizații care lucrează 
pentru copii și tineri. 

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi mici Granturi medii 

Sumă de la 5.000 la 35.000 Euro de la 35.001 Euro la 
75.000 Euro 

Durată între 6 și 18 luni între 6 și 28 luni 

Alocare 300.000 Euro 300.000 Euro 

Subcomponenta Încurajarea valorilor democratice 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul Subcomponentei Încurajarea valorilor democratice este de a susține 
inițiative care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și 
a drepturilor omului.  

Activități eligibile  Această Subcomponentă va sprijini proiecte care se vor axa pe următoarele 
tipuri de activități (lista nu este exhaustivă): 

- combaterea discriminării şi extremismului – rasismului, xenofobiei, 
homofobiei, antisemitismului, discursului instigator la ură şi a 
infracțiunilor motivate de ură (prin campanii de advocacy și 
conștientizare, inițiative watchdog, asistență și consiliere juridică, etc.)  

- combaterea discriminării, rasismului și urii din discursul public, mass 
media și internet (prin instruirea, informarea şi mobilizarea 
jurnaliștilor, bloggerilor, formatorilor de opinie cu privire la respectarea 
drepturilor omului, combaterea discursului instigator la ură, 
promovarea valorilor democratice 

- monitorizarea și militarea pentru adoptarea și/sau punerea în aplicare 
a cadrului și procedurilor legale care protejează integritatea persoanei 
și exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a 
drepturilor minorităților (prin campanii de conștientizare și advocacy 
care abordează discriminarea, excluziunea și inegalitatea, respectarea 
drepturilor omului și a principiilor şi proceselor democratice, drepturile 
copiilor și ale consumatorilor, etc.) 

- monitorizarea respectării statului de drept și contribuția la reforma 
justiției (monitorizarea sistemului de justiție, producerea analizelor și 
rapoartelor de evaluare, organizarea dezbaterilor publice pe probleme 
specifice, militarea pentru reforme relevante în domeniu, etc.) 
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Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, Bucuresti 

- îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni și organizațiile 
societății civile (prin informare, creșterea conștientizării, consultanță și 
asistență juridică, capacitare, etc.) 

- creșterea conștientizării privind drepturile omului și promovarea 
exercitării drepturilor civile 

- abordarea bunei guvernări, a anticorupţiei şi a transparenţei  (prin 
monitorizarea instituțiilor publice, analiză și rapoarte de evaluare, 
acţionarea în justiţie, etc.) 

- asigurarea accesului cetățenilor la informare publică obiectivă prin 
promovarea jurnalismului de investigație de calitate și a standardelor 
de etică 

- folosirea artei și culturii pentru a promova justiția socială și 
antidiscriminarea (arta participativă, arta urbană și stradală, etc) 

Alocare 
financiară pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.800.000 Euro.  

Din această sumă, minim 180.000 Euro sunt alocați pentru proiecte care se 
adresează copiilor şi tinerilor sau sunt depuse de organizații care lucrează 
pentru copii și tineri și minim 220.000 Euro sunt alocați pentru proiecte care 
abordează discursul instigator la ură (hate speech). 

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi mici Granturi medii Granturi mari 

Sumă de la 5.000 la 
35.000 Euro 

de la 35.001 
Euro la 75.000 
Euro 

de la 75.001 
Euro la 250.000 
Euro 

Durată între 6 și 18 luni între 6 și 28 luni între 12 și 28 
luni 

Alocare 360.000 Euro 720.000 Euro 720.000 Euro 


