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➢ Reguli privind eligibilitatea
➢ Specificul Apelului 11
➢ Specificul Apelului 9
➢ Indicatorii de program pentru Outcome 4
➢ Buget şi costuri eligibile
➢ Procedura și platforma de aplicare
➢ Sesiune de întrebări și răspunsuri

Obiectivele Programului şi Operatorul de Fond
Obiectivul Programului Active Citizens Fund
Consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor
vulnerabile.

Obiectivul general al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021
Reducerea disparităţilor economice şi sociale şi consolidarea relaţiilor bilaterale între cele
15 State Beneficiare şi Statele Donatoare.
iOperator de Fond desemnat de către FMO este Consorțiul compus din:
▪ Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – Lider de Consorţiu
▪ Fundaţia pentru Parteneriat
▪ Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
▪ Fundaţia PACT
▪ Frivillighet Norge

Valoare totală, durată şi domenii sprijinite de Program
Valoarea totală a Programului:

46.000.000 Euro

Durata programului:

16 mai 2019 – 31 decembrie 2024
*30 aprilie 2024 data finală de eligibilitate a costurilor pentru proiecte.

Domenii sprijinite de Program:

▪ Democrație, cetăţenie activă, bună guvernare şi transparență;

▪ Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor
de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, gen, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de
gen;
▪ Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
▪ Egalitate de gen și violență bazată pe gen;
▪ Mediu și schimbări climatice .

Structura Programului ACF România

Alocare totală
13.823.000 Euro

Alocare totală
8.500.000 Euro

Alocare totală
14.000.000 Euro

Alocare totală
4.030.000 Euro

Outcome 1

Outcome 2

Outcome 3

Outcome 4

Cultura democratică şi
conştientizarea civică
consolidate

Organizaţiile societăţii civile
implicate activ în protejarea
drepturilor omului şi în
promovarea tratamentului
egal

Grupurile vulnerabile au
capacitate crescută

Capacitatea crescută şi
sustenabilitate a societăţii
civile (organizaţii şi sector)

Apel deschis: #1

Apel deschis: #4

Apel deschis: #6

Apelurile #9, #11

Apeluri închise: #2 și #3

Apel închis: #5

Apeluri închise: #7, #8

Aplică acum!

Aplică acum!

Aplică acum!

Aplică acum!

Apeluri de proiecte deschise în prezent
Apeluri

Apelurile #1, #4, #6
Granturi mici
Apelurile #1, #4, #6
Granturi tip răspuns rapid

Apelurile #9, #11

Termene limită

Proces aplicare continuă cu 3 sesiuni de evaluare și 3
termene limită aferente:
• 11 Martie 2020; ora 16:00 (ora României)
• 11 Noiembrie 2020; ora 16:00 (ora României)
• 30 Iunie 2021; ora 16:00 (ora României)
Proces de aplicare și evaluare continuu, pe măsură ce se
primesc aplicațiile.
• 27 Aprilie 2023; ora 16:00 (ora României).
.

O singură rundă de apeluri de proiecte cu
termen de depunere: 15 octombrie 2020;
ora 16:00 (ora României).

Eligibilitatea Solicitanților
ONG-urile înfiinţate legal, cu personalitate
juridică şi cu sediul în România, organizate
şi conduse conform prevederilor OG
26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi
completările ulterioare).
Societatea Națională de Cruce Roșie din
România înființată în baza Legii 139/1995
(modificată și completată de Legea
524/2004) și a structurilor sale cu
personalitate juridică.

Fundațiile pentru tineret de la nivel
județean și ale municipiului București
precum și Fundația Națională pentru
Tineret înființată în baza Legii 146/2002
(cu
modificările
și
completările
ulterioare).

Condiţii suplimentare generale:
✓ să fie capabili, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect
✓ să fie independenţi de guvern , autorităţi publice, precum şi faţă de partide politice și entități comerciale

✓ să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari.

Eligibilitatea partenerilor
ONG-uri, entități publice (cum ar fi
autoritățile publice locale și centrale,
instituții/
agenții
publice,
servicii
guvernamentale deconcentrate la nivel
local, unități administrative teritoriale,
universități etc.).

Entități private (comerciale sau noncomerciale).

Organizații internaționale, organisme sau
agenții ale acestora.

Acestea sunt înființate ca persoane juridice fie în:
• România, State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
• State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă,
Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
• țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță
comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia).

Doar următoarele entități sunt eligibile să
primească finanțare ca Parteneri de proiect în
cadrul Programului:
✓ ONG-uri care îndeplinesc cerințele de
eligibilitate stabilite pentru Solicitanți
✓ organizații internaționale, organisme sau
agenții ale acestora;
✓ entităţi publice

Limitări de finanțare în cadrul Programului

550.000 Euro

Solicitanții eligibili sau partenerii nu pot primi mai mult de 550.000 Euro, în
total, finanţare în cadrul Programului

4 proiecte

Solicitanții eligibili sau partenerii nu pot să fie implicați în mai mult de 4
proiecte pe parcursul Programului

Excepție

orice finanţare nerambursabilă de tip răspuns rapid la nevoile neprevăzute
sau prin Fondul pentru Relații Bilaterale și Inițiative Regionale ale Societății
Civile.

OUTCOME 4: Capacitate crescută şi sustenabilitate a
societăţii civile (organizaţii şi sector)

Scop

Creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor individuale și consolidarea
infrastructurii societății civile

Abordare

Direcții de dezvoltare a capacității organizațiilor:
(a) consolidarea guvernanței interne (proceduri financiare, management eficient ,
transparență, etc.)
(b) utilizarea instrumentelor/capacităților de strângere de fonduri în vederea realizării
sustenabilității financiare,
(c) evaluarea impactului și realizarea de cercetări care să furnizeze informația necesară
pentru activități sau munca de dezvoltare de politici,
(d) îmbunătățirea comunicării și vizibilității ONG-urilor,
(e) creșterea implicării și cooperării actorilor interesați de la nivelul comunităților.

OUTCOME 4: Capacitate crescută şi sustenabilitate a
societăţii civile (organizaţii şi sector)

Dezvoltarea capacității ONG-urilor:
Priorități

✓ active în zone geografice insuficient deservite și care răspund nevoilor grupurilor
țintă insuficient deservite
✓ active în domenii tematice insuficient deservite precum drepturile omului (inclusiv
domeniul social și educațional), tineret, activități civice, mediu.

Apel #11. Obiectiv și abordare

Obiectiv
Dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni
sustenabile într-un context social și economic
în schimbare, având, în același timp, un
impact puternic în comunitățile pe care le
deservesc

Proiecte strategice
ONG-uri cu experiență susțin un grup de alte
ONG-uri
în
dezvoltarea
capacității
organizaționale în domenii cheie precum buna
guvernanță, transparență, proceduri de
management eficient, diversificarea surselor de
finanțare, comunicare și vizibilitate, etc

Grupuri țintă prioritare
ONG-uri din/care lucrează în zone
geografice insuficient deservite și/sau în
domenii tematice insuficient deservite.

Proiecte durabile
ONG-urile cu experiență ar trebui să-și
dezvolte propriile capacități de a furniza
sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor
noi/ fără experiență

Apel #11. Granturi disponibile

✓ Suma de grant între 100.000 – 250.000 Euro
Granturi pentru
dezvoltarea capacității
ONG-urilor

✓ Proiecte cu o durată de 18-36 luni
✓ Alocare financiară: 1.750.000 Euro
✓ Solicitanți: ONG-uri cu experiență

Apel #11. Tipuri de activități

Creșterea gradului de conștientizare în rândul
persoanelor cheie din ONG-uri cu privire la rolul
procesului de dezvoltare organizațională
Organizarea de training-uri (online și/sau
offline)
Furnizarea de activități de mentorat/ coaching
sau alt tip de sprijin
Crearea instrumentelor pentru evaluarea
impactului intervențiilor organizațiilor și
comunicarea rezultatelor în mod eficient
Facilitarea participării la rețele, schimbului
de bune practici și peer learning, conectarea cu
actorii relevanți

Dezvoltarea de programe structurate,
reflectând întregul proces de dezvoltare a
capacității organizaționale

Activități și
intervenții
concepute în
mod special
pentru ONGurile vizate,
potrivite
nevoilor
acestora

Apel #11. Aspecte cheie

Orice proiect trebuie să reflecte întregul
proces de dezvoltare a capacității

Stabilirea de noi
obiective pentru
dezvoltarea
viitoare

04

01

Evaluarea nevoilor
și stabilirea
direcțiilor de
dezvoltare

Proiectele sunt strategice și necesită
colaborare între Promotori

➢ Colaborare în
rețea
➢ Coordonare
➢ Schimb de
bune practici

Măsurarea
rezultatelor

03

02

Asistența
efectivă
Cel puțin un eveniment tematic de schimb de
experiență între Promotori pentru fiecare proiect

Apel #9. Obiectiv și abordare

Obiectiv
Dezvoltarea capacității de strângere de
fonduri a ONG-urilor

Proiecte pentru
organizații individuale
Proiecte care se concentrează pe
dezvoltarea sustenabilității financiare
a propriei organizații

Grupuri țintă
ONG-uri mici, cu mai puțină
experiență, dar și cele bine dezvoltate

Proiecte pentru
grupuri de ONG-uri
Proiecte axate pe sprijinirea unor
grupuri de ONG-uri în vederea
dezvoltării
sustenabilității
lor
financiare

Apel #9. Tipuri de proiecte

Dezvoltarea
sustenabilității
financiare a ONGurilor individuale

Sprijinirea

Proiecte
implementate
de

Proiecte
Unor grupuri de ONG-uri implementate
în vederea dezvoltării
de
sustenabilității
financiare

Să-și dezvolte
propriile competențe
Organizații
care doresc

Să-și îmbunătățească

de strângere de fonduri și
de cultivare a donatorilor

Organizații
Organizații bine
care doresc
dezvoltate, cu experiență
semnificativă în strângerea
de fonduri și subiecte legate
de sustenabilitatea
financiară

Să-și dezvolte/
implementeze

Să transfere

Strategii și campanii de
strângere de fonduri în
vederea diversificării
surselor de finanțare

Cunoștințele lor către
ONG-uri mai mici și/sau
mai puțin experimentate

Cunoștințele despre
sustenabilitatea financiară

Să le sprijine
în activitățile lor de
fundraising

Apel #9. Granturi disponibile

✓ Suma de grant între 15.000-100.000 Euro
Granturi pentru
Fundraising

✓ Proiecte cu o durată de 6-24 luni
✓ Alocare financiară: 1.500.000 Euro
✓ Solicitanți: ONG-uri

Apel #9. Tipuri de activități
Implementarea diverselor activități
de strângere de fonduri

Dezvoltarea
și
utilizarea
diferitelor
instrumente
și
mecanisme de strângere de
fonduri

Dezvoltarea strategiilor de
strângere de fonduri sau a
planurilor de acțiune

Organizarea de traininguri (online
și/sau offline) de către ONG-uri cu
experiență pentru ONG-uri mai
puțin experimentate

Dezvoltarea
capacității
de
cultivare a donatorilor și
implementarea activităților de
cultivare a donatorilor
Training, consultare, coaching,
mentoring - a personalului și a
conducerii - în strângerea de
fonduri

Dezvoltarea unor proceduri de
guvernare transparentă și
responsabilă
Dezvoltarea de proceduri de
management eficiente

Informarea regulată a publicului cu
privire la activitățile și rezultatele
organizației

! Atenție

Utilizarea sumelor din fundraising și limite în sprijinirea
activităților
Suma strânsă pe durata proiectului
prin activități de strângere de
fonduri, trebuie cheltuită pentru
cauza pentru care a fost strânsă și
în conformitate cu principiile și
valorile ACF. La sfârșitul proiectului,
ONG-ul va trebui să prezinte o
declarație în care va specifica suma
strânsă, scopul pentru care
urmează să fie cheltuită și
confirmarea faptului că fondurile
vor fi cheltuite în conformitate cu
aceste obiective.

Programul Active Citizens Fund nu
oferă niciun avantaj economic
entităților finanțate, respectând
normele privind ajutoarele de stat.
Activitățile sprijinite sunt de natură
non-economică.

Apel #9 și Apel #11

Indicatorii Programului

39

•

Indicatorii au rolul de a monitoriza performanța proiectului
(indicatorii de output) și de a măsura schimbarea (indicatorii
de outcome).

•

Toti indicatorii: Valoare inițială (în general este stabilită ca fiind
“0”) și Valoare propusă spre a fi atinsă în proiect (target).
!Atenție:
• pentru unii dintre indicatori valoarea inițială și cea
realizată prin activitățile specifice se determină în cadrul
proiectului prin desfășurarea unor studii/ sondaje de
opinie (este necesar ca proiectele să includă și costuri
aferente acestora).
• Exemplu: Indicator 1 – Proporţia grupurilor ţintă care
prezintă conştientizare civică.

•

Ghidul indicatorilor de Program - definițiile indicatorilor;
unitățile de măsură; metodele de colectare și analiză a datelor.

de indicatori

Indicatorii Outcome 4 pentru Apel #9 și Apel #11
Indicator de
Program

A
32

Outcome 4. Capacitate
crescută și
sustenabilitate a
societății civile
(organizații și sector)

35
Output 4.1. Acțiuni de
dezvoltare a capacității
organizațiilor societății
civile derulate

36

37

Număr de persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile

Număr de organizații ale societății civile cu proceduri transparente și
responsabile de guvernanță organizațională

33

Număr de organizații ale societății civile cu proceduri eficiente de
management

34

Număr de organizații ale societății civile care comunică în mod regulat
publicului larg informaţii privind activitățile și rezultatele obținute

Număr de organizații ale societății civile cu cel puțin două surse de finanțare,
fiecare reprezentând cel puțin 20% din bugetul lor anual
Număr de organizații ale societății civile care participă în inițiative de învăţare/
instruire finanţate de Program
Număr de organizații ale societății civile care au implementat campanii de
strângere de fonduri

Indicatorul 32 - Număr de organizații ale societății civile cu
proceduri transparente și responsabile de guvernanță
organizațională
Definiție -> au documentație scrisă a procedurilor de guvernanță, bord funcțional, consiliu director cu o
compoziție bazată pe criterii clare, care reflectă expertiza diversă a membrilor, sistem de prevenire a
conflictelor de interese, standarde de etică, proces de consultare a propriilor beneficiari dar și a altor actori
relevanți.
AUTOEVALUARE
Q1. Vă rugăm să evaluați în ce măsură următoarele afirmații reflectă situația propriei organizații*:
Afirmații
1.

2.

Start
proiect

3.
4.
5
6.
7.

Există o documentație scrisă clară privind procedurile de guvernanță: documente
constitutive, documente de reglementare internă, organigrama, plan strategic (care
acoperă cel puțin o perioadă de 2 ani)
Viziunea clară și misiunea organizației sunt scrise, revizuite în mod regulat,
promovate și urmate în toate activitățile
Componența organismului de conducere se bazează pe criterii clare, care reflectă
expertiză diferită a membrilor
Organismul de conducere are un rol clar și este implicat activ în furnizarea de
direcții strategice generale și analize periodice ale performanței organizației
Există un sistem de prevenire a conflictului de interese (în ceea ce privește
activitatea personalului și deciziile organismului de conducere)
Există politici scrise privind practica și valorile etice care ghidează existența
organizației
Organizația consultă beneficiarii și alți actori relevenți în activități și proces
decizional

Punctaj
0 - neîndeplinit; 1 - parțial
îndeplinit; 2 - îndeplinit

Final
proiect

Indicatorul 35 - Număr de organizații ale societății civile cu cel puțin
două surse de finanțare, fiecare reprezentând cel puțin 20% din
bugetul lor anual
Definiție -> organizații ale societății civile cu cel puțin două surse de finanțare, fiecare reprezentând cel puțin
20% din bugetul lor anual ca urmare a sprijinului ACF

AUTOEVALUARE
Q1. Organizația dispune de cel puțin 2 surse de finanțare, fiecare
reprezentând cel puțin 20% din bugetul anual?
1. Da

Start
proiect

2. Nu

Q2 . Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Final
proiect

Indicatorul 35 - Număr de organizații ale societății civile cu cel
puțin două surse de finanțare, fiecare reprezentând cel puțin 20%
din bugetul lor anual

Instrumentul de autoevaluare va fi
însoțit de documente doveditoare
(bilanț, situații financiare, alte
documente stabilite în perioada de
precontractare).

Structura surselor de finanțare: Vom avea în
vedere surse de finanțare grupate în funcție
de tipul de donator: fonduri publice,
sponsorizări, donații persoane fizice, granturi
etc.
Putem lua în calcul ca surse distincte și în
funcție de entitatea juridică. Aceste categorii
vor fi stabilite în precontractare.

Se va lua în calcul ca buget anual de
referință cel din 2020 la care se vor
raporta atât sursele de finanțare
înregistrate în 2020 (baseline), cât și
cele din ultimele 12 luni ale proiectului
(valoare realizată).

La finalul proiectului organizațiile
beneficiare trebuie să aibă două surse
de finanțare de peste 20% din bugetul
anual de referință care au fost
asigurate, în mod demonstrabil, prin
activitățile proiectului.

Indicatorul 36 - Număr de organizații ale societății civile care
participă în inițiative de învăţare/ instruire finanţate de Program
Definiție -> Număr de organizații ale societății civile care participă la inițiative de învăţare/ instruire finanţate
de Program ca promotor de proiect, partener de proiect sau ca organizație care a beneficiat direct de
inițiativele de învățare
Raportare periodică
Număr total de organizații:
Date dezagregate după tematică:
1.
2.

Start
proiect

3.
4.
5.

Număr
organizații

proceduri de guvernanţă transparente şi responsabile
management eficient
diversificarea surselor de finanţare
comunicarea strategică
altă tematică

Rapoarte
Statistice de
Progres
Rapoarte
Intermediare

Final
proiect

Instrumente de lucru pentru Solicitanți și parteneri
Apeluri

Ghidul Solicitanţilor, cu toate anexele sale.

Indicatori

Ghidul indicatorilor de Program

Platformă

Ghidul de utilizare a platformei
online de aplicare

Dezvoltare

Comunicare

Matricea de dezvoltare
organizațională

Manualul de
Comunicare şi Design

Buget și costuri
eligibile

Agenda
✓ Principii generale de eligibilitate a
cheltuielilor
✓ Cheltuieli directe
✓ Cheltuieli indirecte
✓ Cheltuieli neeligibile
✓ Cofinanțarea proiectului
✓ Limitări bugetare

✓ Formularul de buget

Principii generale de eligibilitate a cheltuielilor

 să fie efectuate între prima și ultima dată de eligibilitate a unui proiect
 să aibă legătură cu obiectul contractului de finanțare și să fie prevăzute
în bugetul detaliat;

 să fie proporționale și necesare pentru implementarea proiectului;
 să fie făcute pentru unicul scop de a atinge obiectivul și rezultatele
proiectului, într-un mod consecvent cu principiul economiei, eficienței
și eficacității;
 să fie identificabile și verificabile, în conformitate cu standardele și
principiile contabile;
 să respecte cerințele legislației fiscale și de asigurări sociale.

Principii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Cheltuieli efectuate

Excepție

Cheltuielile
administrative şi
de amortizare

Costul a fost facturat, plătit și bunurile,
serviciile sau lucrările recepționate
Facturile din ultima lună de implementare ➔ DACĂ sunt plătite în 30 de zile de
la ultima zi a perioadei de eligibilitate.

Sunt EFECTUATE în MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII lor în contabilitatea
promotorului şi/sau a partenerilor

Cheltuieli directe

Personalul alocat proiectului,
inclusiv contribuția în natură
✓ salariul net efectiv
✓ contribuțiile salariale
✓ alte costuri salariale



CORESPUNZATOARE POLITICII OBIȘNUITE DE

REMUNERARE DIN ORGANIZAȚIE

Cheltuieli de deplasare și
subzistență pentru personalul
propriu și voluntari



CONFORM PRACTICILOR OBIȘNUITE DIN ORGANIZAȚIE SI
CU RESPECTAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE

Cheltuielile de transport și cazare pentru
PARTICIPANȚII la diverse activități  la
categoria de CHELTUIELI CU BUNURILE ȘI
CONSUMABILELE

Cheltuieli directe

Cheltuieli cu bunurile și
consumabilele  în măsura în
care sunt :
 Identificabile
 atribuite proiectului
 respectă regulile de
achiziție

Echipamente noi sau secondhand  doar partea
amortizării ce corespunde cu :
 durata proiectului
 rata folosirii efective în
scopul proiectului



Excepție:
FO decide că echipamentul este o
componentă integrantă și necesară realizării
obiectivelor proiectului  prețul întreg
poate fi eligibil

Cheltuieli directe

Dacă întregul preț de achiziție al echipamentului este eligibil, aplicantul
trebuie să se asigure că:
Pe o perioadă de cel puțin 5 ani după
finalizarea proiectului:
 păstrează echipamentul în proprietatea sa
 îl folosește în beneficiul obiectivelor generale ale
proiectului

Pune deoparte resurse adecvate
pentru întreținerea ehipamentului
pentru o perioadă de minim cinci ani
după finalizarea proiectului

Pe perioada implementării proiectului,
și timp de cel puțin 5 ani de la
încheierea proiectului:
 păstrează echipamentul corect asigurat
împotriva pierderilor și/sau în caz de daună

Cheltuieli directe

 Subcontractări  în măsura în care
atribuirea respectă regulile
corespunzătoare de achiziție
 Costuri rezultate direct din cerințe impuse
de contractul de finanțare



Costurile legate de construcția,
reconstructia, renovarea sau
recondiționarea unui imobil NU
TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 50% din
costul direct eligibil al proiectului

Cheltuieli directe – IMPORTANT!

Cheltuieli obligatorii

CHELTUIELI OBLIGATORIU A FI INCLUSE ÎN
BUGETUL PROIECTULUI LA ACTIVITATEA 1
MANAGEMENT DE PROIECT:



costuri aferente participării la sesiuni de
instruire și întâlniri organizate de către
Operatorul de Fond




Achiziții



Pentru achiziții cu valori de 5000
euro sau mai mari, promotorul /
partenerul va invita cel puțin trei
furnizori / prestatori de servicii să
trimită oferte.



Contractul va fi atribuit celui care
oferă cel mai bun raport calitatepreț sau cel mai mic preț (după
caz).



Întreaga procedură de selecție
trebuie documentată.

costuri de cazare, transport și
diurnă

minim 4 sesiuni de instruire cu
durata de 2 zile pentru 2 persoane

Cheltuieli indirecte
… reprezintă toate cheltuielile eligibile care:
 nu pot fi identificate de către promotorul proiectului și/sau de partenerul proiectului ca fiind direct
atribuite proiectului
 pot fi identificate și justificate prin sistemul său contabil ca fiind angajate în legatură directă cu
cheltuielile directe eligibile atribuite proiectului.
O repartizare corectă a cheltuielilor generale
ale promotorului sau ale partenerului de
proiect

Nu pot include costuri directe eligibile

Se poate aplica o rată forfetară de până la 15%
din costurile directe ale personalului eligibil
angajat (exclusiv voluntarii) pentru a acoperi
aceste costuri

În cazul proiectelor implementate de sau în
parteneriat cu o organizație internațională,
costurile indirecte pot fi identificate în
conformitate cu regulile relevante stabilite de
această organizație.

Cheltuieli neeligibile

 dobânzi datorate, costuri aferente
datoriilor şi penalităţi de întârziere
 cheltuieli aferente tranzacțiilor
financiare și alte costuri pur financiare,
excepție făcând costurile generate de
conturile speciale ale proiectului solicitate
de FO
 provizioane pentru pierderi sau pentru
posibile datorii viitoare;

 costuri aferente ACHIZIȚIEI de
terenuri sau de imobile (DOAR costurile
aferente construcției, reconstrucției, renovării
sau modernizării unui imobil pot fi eligibile,
<50% din costul direct eligibil al proiectului)

 pierderile din diferențele de schimb
valutar;
 TVA care poate fi recuperată;

Cheltuieli neeligibile

 costuri acoperite din alte surse;
trebuie să se evite dubla finanțare
 amenzi, penalități și costuri aferente
litigiilor

 cheltuieli excesive și nejustificate

Cheltuielile trebuie realizate
respectând principiul de eligibilitate
a cheltuielilor conform căruia
acestea trebuie să fie
,,proporționale și necesare pentru
implementarea proiectului’’

Finanțarea și cofinanțarea proiectului

! Rata de finanțare  PÂNĂ LA 100% DIN TOTALUL COSTURILOR ELIGIBILE
! Cofinanțarea  NU este obligatorie
Cofinanțarea în natură  doar sub formă de munca voluntară
Surse cofinanțare în numerar:
 DA: donații, sponsorizări, cotizații ale membrilor etc.
 NU: din alte proiecte/ finanțări din fonduri europene sau din
bugetul Uniunii Europene sau aferente Granturilor SEE și
Norvegiene

Limitări bugetare

!
!
!

Costuri indirecte

Costuri privind
imobilele

Dezvoltare
organizațională

Costurile indirecte nu trebuie sa depaseasca 15% din totalul costurilor cu
personalul angajat in proiect (costurile aferente liniei bugetare 1.1.1.
Resurse umane)

Costurile aferente constructiei, reconstructiei, renovarii sau
modernizarii unui imobil pot fi de maxim 50% din total costuri directe
eligibile
Pana la 100% din totalul finanțării nerambursabile pentru dezvoltarea
organizatională a Solicitantului si / sau a partenerilor ONG din România.

Procedura și platforma
de aplicare

Etapele procesului de aplicare și evaluare

01

03

Aplicare

Decizii finale
Decizia Comitetului de Selecție
Decizia Comitetului Executiv

Pregătirea și încărcarea
proiectelor pe platforma online
https://finantaripublice.fdsc.ro

02

04

Evaluare

Rezultate

Evaluarea și selecția proiectelor:
• Verificarea conformității
administrative și a eligibilității
• Evaluarea tehnică și financiară

Rezultatele selecției vor fi
disponibile în contul organizației.
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Etapele procesului de aplicare online
Crearea contului
de utilizator

Asocierea contului
cu un ONG

Completarea și editarea
Cererii de finanțare

Validarea Cererii
de finanțare

Crearea contului

Accesați https://finantaripublice.fdsc.ro
utilizând unul din următoarele browsere:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
Butonul Cont nou va deschide pagina
unde puteți introduce datele de
identificare.
După introducerea datelor veți primi un
mesaj care va anunța faptul că trebuie să
validați crearea contului. Aceasta se
poate face după ce accesați link-ul trimis
către adresa de email introdusă la pasul
anterior.

Asocierea contului cu un ONG

Pentru a putea completa o Cerere de finanțare este
necesar ca utilizatorul să fie asociat cu o organizație
neguvernamentală (ONG). Asocierea cu un ONG se
face cu un click pe butonul Adaugă organizație:
1) În cazul în care organizația nu există în baza
de date, veți primi drepturi de administrare
pentru
respectiva
organizație
prin
completarea unor date suplimentare.
2) În cazul în care organizația există deja în
baza de date, veți putea cere drepturi de
editare de la administratorul acesteia.

Completarea și editarea Cererii de Finanțare

După accesarea butonului Finantari curente și un
click pe Apelul dorit, veți putea completa Cererea de
finanțare dorită:

•

În partea de sus a Cererii puteți vedea
numărul de înregistrare al acesteia.

•

Pentru a salva o secțiune trebuie ca toate
câmpurile obligatorii (marcate cu *) ) din
secțiunea respectivă să fie completate.

• Trebuie încărcate următoarele Anexe:
Anexa 2a – Bugetul proiectului
Anexa 3 – Declarația de eligibilitate
Anexa 4 – Declarația de parteneriat (dacă este cazul)
Este necesar să verificați dacă fișierul încărcat este
completat integral şi nu un alt fișier aflat în lucru.

Validarea Cererii de Finanțare

În ultima secțiune a Cererii de finanțare, opțiunile de
la salvare vor fi diferite: “vezi cererea”, “validează
cererea” și “șterge cererea”.

Veți putea previzualiza aplicația înainte de a o valida.
Este necesar să verificați integritatea fișierelor
încarcate înainte de validare.
După acest pas nu veți mai putea edita sau sterge
Cererea.
După validare, utilizatorul este înștiințat prin email că
Cererea de finanțare a fost validată.

ATENȚIE: În etapa de evaluare nu
vor intra decât Cererile validate!

Întrebări și
răspunsuri

Persoane de contact:
Apel 9 Katalin Kovács, Ofițer de Grant
Fundația pentru Parteneriat, apel9@repf.ro
Apel 11 Daniela Mita, Ofițer de Grant
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, apel11@fdsc.ro

