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Agenda

➢ Prezentare generală a Programului

➢ Tipuri de proiecte și activități eligibile din 
domeniul mediu/schimbări climatice

➢ Lecții învățate privind proiectele depuse

➢ Sesiune de întrebări și răspunsuri



Obiectivele Programului şi Operatorul de Fond

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

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.



Valoare totală, durată şi domenii sprijinite de Program

Valoarea totală a Programului: 

Durata programului:

Domenii sprijinite de Program:

46.000.000 Euro

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

▪ 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

Outcome 1

Alocare totală
13.823.000 Euro

Cultura democratică şi 
conştientizarea civică 

consolidate

Outcome 2 Outcome 3 Outcome 4

Alocare totală
8.500.000 Euro

Aplică acum!Aplică acum!

Organizaţiile societăţii civile 
implicate activ în protejarea 

drepturilor omului şi în 
promovarea tratamentului 

egal

Alocare totală
14.000.000 Euro

Aplică acum!

Alocare totală
4.030.000 Euro

---

Grupurile vulnerabile au 
capacitate crescută

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

Apel deschis: #1
Apeluri închise: #2 și #3 

Apel deschis: #4
Apeluri închise: #5

Apel deschis: #6
Apeluri închise: #7, #8 Apeluri închise: #9, #11



Apeluri Termene limită

Apelul  #1
Granturi  mici

Proces aplicare continuă cu 3 sesiuni de evaluare 
și 3 termene limită aferente: 

• 11 Martie 2020;  ora 16:00 (ora României) –
pentru prima sesiune de evaluare .

• 11 Noiembrie 2020; ora 16:00 (ora României) 
– pentru a doua sesiune de evaluare.

• 30 Iunie 2021; ora 16:00 (ora României) –
pentru a treia sesiune de evaluare.

Apeluri de proiecte deschise în prezent 



OUTCOME 1: Apel #1. Participare civică în zone geografice
insuficient deservite (Ongoing)

5.000-50.000 Euro, proiecte cu o durată de 3-18 luni pentru stimularea implicării civice în zone

geografice şi către grupuri ţintă insuficient deservite.

Alocare financiară: 1.400.000 Euro, din care 500.000 Euro pentru protecţia mediului și schimbările
climatice.

Solicitanți: ONG-uri mici (venit mediu pe ultimii 3 ani < 240.000 lei, 51.000 euro).

Granturi mici



Proiecte eligibile

Creşterea sprijinului
public pentru
protecția mediului și
combaterea
schimbărilor
climatice

o mai mare implicare
a cetățenilor în
procesul de luare a 
deciziilor publice pe 
această problematică



Proiecte eligibile

• ONG-uri cu mai multă
experiență, care le pot 
ghida să se coreleze corect
cu diverşi factori

• ONG-uri care sunt deja
active la firul ierbii și sunt 
conectate cu comunitățile
locale.

alți
stakeholderi

• autorități,

• instituții publice,

• mass-media,

• sectorul privat,

• membri ai comunităţii

ONG-uri
mici

• cu un buget mediu de 
maximum 240.000 RON 
(aproximativ 51.000 Euro) 
pentru ultimii 3 ani



Mediu

Protecţia mediului și schimbările
climatice sunt susţinute doar ca 
parte a unor măsuri de 
promovare a participării civice, 
advocacy, inovare socială şi 
cetăţenie activă.

Condiții speciale de finanțare



Apel #1. Tipuri de activități

Sprijinirea activităților care conduc

la dezvoltarea activismului legat

de protecția mediului şi

schimbările climatice

Implicarea cetăţenilor/ 

studenților/ elevilor în activități

practice pentru a-și îmbunătăți

competențele în ceea ce privește

protecția mediului și schimbările

climatice

Inițiative de advocacy şi de 

monitorizare a politicilor prin

abordări participative privind

probleme legate de protecția

mediului/ schimbărilor climatice.

Analiza politicilor de mediu şi
susţinerea dialogului între ONG-
uri şi factorii de decizie locali

Monitorizarea şi îmbunătățirea
implementării la nivel local a 
legislației privind protecția
mediului prin implicarea directă
a cetățenilor

Organizarea de activități 

educaționale (în afara sistemului 

formal) privind protecția mediului/ 

schimbărilor climatice prin metode 

experiențiale, inovatoare și creative. 

Sensibilizarea opiniei publice

împotriva unor proiecte publice

sau private dăunătoare pentru

mediu

Dezvoltarea și utilizarea de instrumente

inovatoare şi eficace pentru participare

publică

Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în
legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice



Indicatorii Programului

39 
de indicatori

• 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.



Indicatorii programului
aferenți domeniului Mediu/schimbări climatice

Rezultate așteptate ale Programului Indicatori Cerinţe pentru Solicitanţi

Obiectivul Programului
Societatea civilă și cetățenia activă consolidate și 

grupurile vulnerabile au capacitate crescută

Indicator de Program 
Indicator A. Număr de persoane implicate în 

activități ale organizațiilor societății civile

Toate proiectele vor raporta acest 
indicator

Outcome 1. Cultura democratică și 
conștientizarea civică consolidate

Indicator 1. Proporția grupului țintă care prezintă 
conștientizare civică.

Toate proiectele vor raporta cel 
puțin un indicator pentru acest 

Outcome
[1] și/sau [2].

Indicator 2. Număr de persoane participante la 
consultări cu un organism de decizie public.

Output 1.4. Activități educaționale privind 
protecția mediului și schimbările climatice 
susținute de ONG-uri

Indicator 11. Număr de persoane educate în 
tematica protecției mediului şi schimbărilor 
climatice

Toate proiectele trebuie să 
contribuie la cel puțin un Output 

și
să selecteze și raporteze la cel puțin 

un Indicator corespunzător. Output 1.5. Acțiuni de monitorizare a politicilor 
publice și advocacy privind protecția mediului și 
schimbările climatice sprijinite

Indicator 12. Număr de ONG-uri implicate în 
acțiuni de monitorizare a politicilor publice și 
advocacy privind protecția mediului/ schimbările 
climatice

Indicator 13. Număr de litigii/cazuri întreprinse în 
justiție privind protecția mediului/ schimbările 
climatice



Lecții învățate din prima 
sesiune de evaluare a Cererilor 
de finanțare 



Principalele puncte slabe ale proiectelor

➢ Necorelarea problemei abordate cu obiectivele
proiectului

➢ Prezentarea mult prea generală a obiectivelor, 
insuficienta corelare cu activitățile propuse

➢ Corelarea insuficientă a  indicatorilor de 
program cu obiectivele si activitățile prevăzute
în proiect

➢ Prezentarea insuficientă a beneficiarilor

➢ Lipsa unor criterii clare de selecție a 
beneficiarilor direcți

➢ Multe proiecte constituite doar din activități
punctuale de implicare a cetățenilor, sau de 
educare / informare, fără potențial de impact 
pe termen lung



Întrebări și 
răspunsuri


