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Fondul ONG - Componenta DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI 
COALIȚII                                                                                                                aprilie 2013 

 

 

Subcomponente: 

Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional 
şi pentru think tank-uri Alocare financiară: 900.000 Euro 

Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea 
unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și 
creșterea reprezentării sectorului neguvernamental Alocare financiară: 510.000 Euro 

Consolidarea bazei de membri și voluntari ai 
organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării 
membrilor/voluntarilor în activitățile ONG-urilor Alocare financiară: 240.000 Euro 

Informații generale  

Obiectivul 
Componentei 

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR. 
REȚELE ȘI COALIȚII este de a contribui la dezvoltarea generală a sectorului ONG 
în România și la dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace. 

Contribuţia la 
rezultatele 
aşteptate ale 
Programului 

Proiectele finanţate în cadrul Componentei DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-
URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII 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  

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, harțuirea 
sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane. 

Alocare financiară Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul primei runde de 
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Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.650.000 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. 

Cofinanțare Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90% 
din totalul costurilor eligibile ale proiectului, cu excepția Subcomponentei 
Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think tank-
uri pentru care suma maximă acordată drept grant este de 80% 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. 

În cazul Subcomponentei Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi 
naţional şi pentru think tank-uri, sprijinul pentru dezvoltarea organizațională 
nu este limitat la un anumit procent din totalul costurilor eligibile și nu va fi 
reflectat separat în Cererea de finanțare. 

Lansare și termen 
limită pentru 
depunerea 
proiectelor 

Primul Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul  Componentei  DEZVOLTAREA 
CAPACITĂȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII va fi lansat pe 14 mai 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 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-
URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII 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 
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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 
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: 

Adriana Popescu – Senior Grants Officer 
E-mail: ngodevelopment@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  Sprijin pentru coaliţiilor şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think tank-uri 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel 
regional şi naţional şi pentru think tank-uri este de a consolida capacitatea 
internă a coaliţiilor, reţelelor şi think tank-urilor  pentru ca acestea să își 
servească mai bine beneficiarii, membrii și publicul larg și pentru implementarea 
de iniţiative relevante de monitorizare a autorităților publice, formulare de 
propuneri de politici publice şi dezvoltarea de campanii de advocacy la nivel 
regional şi national. 

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

 Pentru coaliţii şi reţele: 

-  dezvoltarea şi creşterea numărului de membri al coaliţiilor şi reţelelor 
pentru o mai bună incluziune a organizaţiilor locale şi regionale, în mod 
special, organizaţii aflate în contact direct cu beneficiarii (grassroots) 

- crearea şi/sau îmbunătăţirea codurilor de conduită şi a sistemelor şi 
procedurilor interne de management şi guvernare 

- definirea şi dezvoltarea capacităţii şi funcţiilor de bază ale 
secretariatelor coaliţiilor şi reţelelor şi dezvoltarea capacităţii resurselor 

http://fondong.fdsc.ro/formular.php
http://fondong.fdsc.ro/
mailto:ngodevelopment@fdsc.ro
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umane dedicate activităţilor de politici publice şi advocacy 
- dezvoltarea de instrumente şi strategii şi mobilizarea organizaţiilor 

membre şi a experţilor în activităţi ample de politici publice şi advocacy, 
mai ales prin implementarea de campanii complexe de advocacy 

- dezvoltarea şi evaluarea de servicii existente şi de servicii noi pentru 
membri, inclusiv sprijin pentru formare, comunicare şi fundraising, 
bazate pe procese comprehensive de evaluare de nevoi 

- formularea de poziţii şi propuneri de politici publice comune bazate pe 
cercetări și date concrete 

- monitorizarea şi evaluarea performanţei şi serviciilor autorităţilor locale 
şi centrale 

- transferarea de bune practici între ONG-uri, mai ales între cele aflate în 
contact direct cu beneficiarii (grassroots) 

- formarea şi dezvoltarea de noi coaliţii, reţele şi platforme de ONG-uri, 
mai ales în domenii ale societăţii civile unde lipsesc şi sunt necesare 

- dezvoltarea capacităţii de strângere de fonduri a coaliţiilor şi reţelelor 
- dezvoltarea şi profesionalizarea consiliului director al coaliţiilor 
- dezvoltarea şi implementarea de planuri strategice 
- iniţierea altor acţiuni care să conducă la sustenabilitate pe termen 

mediu şi lung 

 Pentru think tank-uri: 

- stabilirea de parteneriate cu reţele și coaliţii centrate pe acţiuni comune 
de advocacy în care think tank-urile vor furniza componenta de 
cercetare şi formulare a politicii publice, iar reţelele sau coaliţiile vor 
proiecta şi conduce campanii de advocacy, mobilizându-și membrii, 
făcând lobby  şi   lucrând cu alţi actori relevanți 

- promovarea unei culturi a dialogului de politici publice în România, în 
care think tank-urile folosesc instrumente de comunicare adecvate și 
inovative pentru a informa şi a le explica cetăţenilor şi reprezentanţilor 
Guvernului alternativele raţionale de politici publice și consecinţele 
acestora, inclusiv prin cooperarea constantă cu mass media 

- îmbunătăţirea standardelor şi metodologiilor de cercetare, inclusiv prin 
implicarea altor experţi din mediul academic în cercetarea aplicată în 
sfera politicilor publice 

- dezvoltarea capacităţii interne a think tank-urilor de reacţie în timp real 
la noi priorităţi de politici publice în România şi la nivelul UE 

Alocare financiară 
pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 900.000 Euro. 

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Granturi medii Granturi mari* 

Sumă de la 35.001 Euro la 75.000 Euro de la 75.001 Euro la 150.000 
Euro 

Durată între 6 și 28 luni între 12 și 28 luni 

Alocare 600.000 Euro 300.000 Euro 

 *Think tank-urile și formarea de noi coaliții pot fi finanțate doar prin granturi 
medii. 
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Subcomponenta Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru 
ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Sprijin pentru inițiative care contribuie la 
dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea 
reprezentării sectorului neguvernamental  este de a susține dezvoltarea unui 
cadru favorabil pentru înregistrarea și funcționarea ONG-urilor în România, 
creșterea vizibilității și a capacității de atragere de fonduri în vederea unei mai 
bune reprezentări la nivelul întregului sector.   

Activități eligibile  Această Subcomponentă va sprijini proiecte care reduc dificultățile în ceea ce 
privește înființarea și funcționarea ONG-urilor și/sau care cresc vizibilitatea și 
sustenabilitatea financiară a sectorului neguvernamental, care se vor axa pe 
următoarele tipuri de activități (lista nu este exhaustivă): 

- analiza/evaluarea/monitorizarea stadiului actual privind cadrul de 
înregistrare şi operare a ONG-urilor 

- campanii de advocacy pentru adoptarea recomandărilor de modificare a 
legilor, procedurilor sau politicilor relevante care reglementează 
înregistrarea, funcţionarea şi accesul la finanțare pentru ONG-uri 

- sprijin pentru ONG-uri (mai ales ONG-uri locale şi care sunt în contact 
direct cu beneficiarii/grassroots) pentru o mai bună funcţionare şi acces 
la finanţare 

- campanii interactive/inovative pentru creşterea conştientizării în rândul 
cetăţenilor români a rolului şi impactului societăţii civile, inclusiv prin 
cartografierea serviciilor furnizate de ONG-uri la nivel local, regional şi 
naţional 

- activităţi de implicare a mass media în promovarea activităților ONG-
urilor, pentru favorizarea unei culturi a solidarităţii, implicării civice, 
comportamentului asociativ şi filantropic în România, inclusiv prin 
producţia, difuzarea şi proiecția de documentare şi producţii video 

- formarea, transferul de bune practici şi instrumente, asistenţă tehnică în 
beneficiul personalului de comunicare şi PR al ONG-urilor, inclusiv al 
organizaţiilor aflate în contact direct cu beneficiarii (grassroots) 

- formarea, transferul de bune practici şi instrumente, asistenţă tehnică în 
beneficiul responsabililor cu atragerea de fonduri din ONG-uri, inclusiv 
ai organizaţiilor aflate în contact direct cu beneficiarii (grassroots) 

- activităţi menite să promoveze o cultură a filantropiei şi a donaţiilor 
individuale la nivel local şi național 

- dezvoltarea de resurse şi instrumente de marketing şi branding non-
profit în beneficiul sectorului ONG din România 

- promovarea iniţiativelor ONG care urmăresc încurajarea spiritului civic şi 
a respectării drepturilor omului printre cetăţeni 

În cadrul acestei Subcomponente vor fi sprijinite inițiative cu impact asupra 
întregului sector ONG, la nivel de domeniu de activitate, regional sau național. 
Programul nu va furniza finanţare pentru activităţi de vizibilitate şi fundraising 
pentru organizaţii individuale.  

Alocare financiară 
pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 510.000 Euro. 
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Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Vor fi alocate două tipuri de granturi:   

 Medium grants Large grants 

Sumă de la 35.001 Euro la 75.000 Euro de la 75.001 Euro la 150.000 Euro 

Durată între 6 și 28 luni între 12 și 28 luni 

Subcomponenta Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și 
creșterea participării membrilor/voluntarilor în activitățile ONG-urilor 

Obiectivul 
Subcomponentei 

Obiectivul specific al Subcomponentei Consolidarea bazei de membri și 
voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării 
membrilor/voluntarilor în activitățile ONG-urilor este de a sprijini ONG-urile în 
vederea atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari și de a îmbunătăți 
capacitatea acestora de a își extinde aria de intervenție și de a multiplica 
activitățile cu impact pozitiv. 

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

- creșterea capacității de a atrage și de a reține membri/voluntari cu 
scopul de a implementa activități noi, mai bune sau mai multe 

- formare, transfer de bune practici și instrumente și facilitarea 
transferului de bune practici în beneficiul sau între organizațiile 
locale/grassroots 

- inițiative vizând dezvoltarea capacității ONG-urilor de a include mai 
mulți beneficiari, de a-și extinde aria de intervenție sau de a dezvolta 
noi servicii și activități 

- acțiuni care capitalizează/multiplică intervenții cu impact pozitiv în 
regiuni noi și care includ grupuri țintă vulnerabile cu ajutorul 
voluntarilor 

- dezvoltarea bazei de voluntari a organizațiilor și implementarea de 
activități destinate grupurilor țintă afectate de discriminare, excludere, 
inegalități și/sau care cresc toleranța și înțelegerea reciprocă 

- transfer de inovație în gestionarea voluntarilor de la organizații sau 
rețele cu experiență către organizații sau către grupuri informale aflate 
în proces de înregistrare ca ONG-uri 

- dezvoltarea/gestionarea de programe de voluntariat prin care sunt 
recrutați și pregătiți voluntari pentru a lucra în cadrul organizațiilor 
neguvernamentale în proiecte specifice 

- promovarea culturii voluntariatului și a implicării cetățenilor în activități 
de voluntariat 
transfer de cunoștințe, abilități și atitudini care permit membrilor 
organizațiilor să furnizeze mai bine servicii către beneficiarii acestora (de 
exemplu, servicii educaționale) 

Alocare financiară 
pentru 
Subcomponentă 

Suma totală alocată pentru această Subcomponentă în cadrul primei runde de 
Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 240.000 Euro.  

Tipuri de granturi 
(suma/durata 
proiectelor) 

Va fi alocat un singur tip de granturi:   

 Granturi mici 

Sumă de la 5.000 la 35.000 Euro 

Durată între 6 și 18 luni 


