


Obiective Program şi Operator 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

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

Închis!

Grupurile vulnerabile au 
capacitate crescută

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

Apelurile #1, #2, #3 Apelurile #4, #5, Apelurile #6, #7, #8 Apelurile #9, #10, #11



Etapele procesului de aplicare și evaluare

5

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

Aplicare

01

Evaluarea și selecția proiectelor:
• Verificarea conformității 

administrative și a eligibilității 
• Evaluarea tehnică și financiară

Evaluare

02

Decizia Comitetului de Selecție
Decizia Comitetului Executiv

Decizii finale 

03

Rezultate

04

Rezultatele selecției vor fi 
disponibile în contul organizației. 

Aprox. 6 luni 
de la momentul 

deadline-ului 
de aplicare

https://finantaripublice.fdsc.ro/


Apeluri deschise, alocări si termen limită în Runda 2

Apel
Alocare totală pe Apel

pentru Runda 2 
(Euro)

Granturi disponibile
(Euro)

Durata proiectelor
(număr de luni)

Data deschiderii
procesulul de 

aplicare

Data limită de 
depunere

Status

#2 829.200 Medii (50.001-75.000) Granturi medii: 6-24

17 februarie 2021
20 Aprilie 2021 /

16.00 (ora României)

Deschis

#3 3.000.000

Medii (50.001-75.000)

Mari (75.001-150.000)

Strategice (75.001-150.000)

Granturi medii: 6-24 

Granturi mari: 12-24 

Granturi strategice: 12-24

Deschis

#5 1.754.391
Medii (50.001-75.000)

Mari (75.001-150.000)

Granturi medii: 6-24 

Granturi mari: 12-24
Deschis

#7 2.400.000
Medii (50.001-75.000)

Mari (75.001-150.000)

Granturi medii: 6-24

Granturi mari: 12-24
Deschis

#8 1.350.000
Medii (50.001-75.000)

Mari (75.001-150.000)

Granturi medii: 6-24 

Granturi mari: 12-24
Deschis



OUTCOME 1: Apel #3. Activism civic și advocacy

Obiectivul Apelului

➢ Creșterea implicării cetățenilor în activități de tip watchdog,
monitorizare şi advocacy la nivel local și/sau central.

Grupuri țintă

➢ Cetățeni. Implicarea și participarea tinerilor (14-35 ani) în
educație civică sau de mediu este prioritară.

➢ Ar putea fi vizate şi alte grupuri (profesii sau entități) dacă
proiectele urmăresc să le influențeze pentru a obține
rezultate în beneficiul grupurilor țintă insuficient deservite.



OUTCOME 1: Apel #3. Activism civic și advocacy

Sunt sprijinite măsuri de stimulare a implicării civice în activități de tip
watchdog, monitorizare și advocacy.

ONG-urile sunt încurajate să ajungă la cetățeni și să crească capacitatea
acestora astfel încât să devină mai activi și mai implicați în:

✓ influențarea politicilor publice;
✓ sprijinirea principiilor statului de drept; 
✓ raportarea cazurilor de încălcare a drepturilor cetățenești;
✓ indentificarea situațiilor de corupție;
✓ indentificarea știrilor false și reacție la acestea;
✓ respectarea libertății de exprimare; 
✓ protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.   

Proiecte eligibile pentru granturi medii și mari



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 2)

✔Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în

sectorul public/privat

✔Inițiative de monitorizare a autorităților publice,

propunerilor de politici publice, campanii de advocacy și

reacții publice

✔Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de

watchdog a organizațiilor societății civile

✔Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/

fiscal/ a politicilor publice ce afectează societatea civilă

✔Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții

✔Organizarea de activități educaționale privind protecția

mediului/ schimbărilor climatice prin metode experențiale,

inovatoare și creative

✔Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice

prin abordări participative privind protecția mediului/

schimbărilor climatice

✔Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția

mediului/ schimbărilor climatice

Tipuri de activități



OUTCOME 1: Apel #3. Activism civic și advocacy

Proiecte eligibile pentru granturi strategice

➢ Scopul proiectelor strategice este de a pregăti acceptarea și aplicarea
pe scară largă a unor schimbări sistemice în toate domeniile relevante.

➢ Susțin măsuri menite să mențină actualul „status quo” în domeniile
ce sunt amenințate, precum justiția, statul de drept, drepturile omului
etc.

➢ Susțin implementarea strategiilor pe termen lung a
rețelelor/coalițiilor/platformelor în toate domeniile relevante de
activitate.



OUTCOME 1: Apel #3. Activism civic și advocacy

Creșterea capacității organizaționale a Rețelelor/
Coalițiilor/ Platformelor

✓ Consolidarea eficacității organizaționale a
rețelei/ platformei/ coaliției (capacitatea
internă) pentru a servi mai bine interesele
beneficiarilor/membrilor, susținătorilor și
publicului larg:

✓ dezvoltarea de servicii (noi) relevante pentru membri
✓ construirea unei baze relevante de susținători/

membri
✓ creșterea sustenabilității financiare
✓ creșterea responsabilității, vizibilității, capacității de

advocacy etc.

+

Schimbări de sistem/ menținerea status quo-
ului în domenii relevante de activitate

✓ Continuarea acțiunilor de tip advocacy/
rolului de monitorizare la nivel regional
sau național.

✓ Implicarea în elaborarea politicilor publice,
în monitorizarea instituțiilor publice, în
dezvoltarea dialogului și a relațiilor cu
autorități sau alți stakeholderi relevanţi.

Proiectele sprijinite trebuie să includă obligatoriu rezultatele din următoarele două direcții:

Este obligatoriu ca rețelele/coalițiile/ platformele să aibă o strategie coerentă pentru următorii ani, bazată pe 
experiența anterioară ca rețea/coaliție/platformă în domeniul vizat (și nu ca organizație individuală).



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 2)

✔includă /să fie construite pe o planificare strategică și pe o

planificare privind activitatea de advocacy;

✔includă activități constante de

monitorizare/watchdog/advocacy pe subiectele/ domeniile

abordate de retea/ coaliție/ platformă;

✔stabilească și să mențină relații de colaborare și de susținere

reciprocă cu alte structuri externe, organizații, instituții

publice care reprezintă diferiți susținători și diverse domenii

și sectoare de activitate (tineret, sănătate, drepturile omului,

educație etc.);

✔dezvolte activități pentru membri pentru a genera o

vizibilitate mai bună/ puternică a rețelei/coaliției/platformei;

✔stabilească sisteme de comunicare interne (în rândul

membrilor rețelei/coaliției/platformei) și externe (către

susținători, mass-media, factori de decizie);

✔încurajeze, într-o manieră structurată o colaborare

permanentă între membri (folosind experiențele diferite

ale acestora in politicile publice bazate pe date, în schimbul

de bune practici, în implicarea în campanii de advocacy

etc.);

✔evalueze și să ofere sprijin pentru dezvoltarea capacității

membrilor astfel încât să răspundă nevoilor și priorităților

exprimate ale acestora;

✔monitorizeze, evalueze și documenteze activitățile și

progresul rețelei/coaliției/platformei;

✔crească expertiza și capacitatea de documentare a

rețelei/coaliției/platformei pe subiectele/ domeniul

abordat;

✔crească transparența rețelei/coaliției/platformei față de

membri, susținători, parteneri, stakeholderi și publicul larg.

✔să promoveze imaginea și realizările

rețelei/coaliției/platformei prin intermediul mass-media;

Proiectele sprijinite trebuie să:



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 2)

Granturi 
Strategice

Scopul proiectelor strategice este de a pregăti acceptarea și aplicarea pe 
scară cât mai largă a unor schimbări sistemice în toate domeniile relevante:

Educație de calitate

Anti-discriminarea

Buna guvernare

Incluziunea tinerilor

Servicii sociale

Incluziunea socială

Reducerea săraciei

Acces la servicii 
medicale de calitate

Promovarea egalității de 
gen

Prevenirea și 
combaterea violenței 

bazate pe gen

Protecția mediului

Schimbări 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 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.



OUTCOME 1: Apel 3. Activism civic și advocacy (Runda 2)

Rezultate Cadru Outcome 1
Rezultate aşteptate ale Programului Indicatori Cerinţe pentru Solicitanţi

Obiectivul Programului
Societatea civilă şi cetăţenia activă consolidate şi grupurile 

vulnerabile au capacitate crescută

Indicator de Program 
Indicator A. Număr de persoane implicate în activităţi ale 

organizaţiilor societăţii civile
Toate proiectele vor raporta acest indicator

Outcome 1. Cultura democratică și conștientizarea civică 
consolidate

Indicator 1. Proporţia grupurilor ţintă care prezintă 
conștientizare civică. Toate proiectele trebuie să selecteze şi să 

raporteze cel puţin un indicator de Outcome 
1

[1] și/sau [2].

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

Output 1.4. Activități educaționale, derulate de organizații ale 
societății civile, privind protecția mediului și schimbările 
climatice sprijinite

Indicator 11. Număr de persoane educate privind protecția
mediului/ schimbări climatice.

Toate proiectele trebuie să contribuie la cel
puţin un Output /rezultat așteptat din acest

tabel
şi

trebuie să selecteze şi să raporteze cel puţin
un indicator de Output corespunzător. 

Output 1.5. Monitorizarea politicilor publice și advocacy 
privind protecția mediului și schimbările climatice sprijinite

Indicator 12. Număr de organizații ale societății civile 
implicate în monitorizarea politicilor publice și advocacy 
privind protecția mediului/ schimbările climatice.

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

Output 1.6. Rolul de watchdog/ monitorizare/ advocacy al 
organizațiilor societății civile sprijinit

Indicator 14. Număr de platforme și rețele ale organizațiilor
societății civile sprijinite.

Indicator 15. Număr de organizații ale societății civile ce susțin
prin acțiuni de advocacy îmbunătățirea cadrului legal/ a 
politicilor publice ce afectează societatea civilă.

Indicator 16. Număr de litigii/cazuri întreprinse în justiție în 
legătură cu rolul de watchdog a organizațiilor societății civile. 

Indicator 17. Număr de inițiative (inclusiv solicitări în baza
liberului acces la informații de interes public) ce promovează
transparența decizională în sectorul public/ privat.



Dezvoltare organizațională în Program

Dezvoltare organizațională 
Rezultate cadru Outcome 4

Rezultate aşteptate ale Programului Indicatori Cerinţe pentru Solicitanţi

Outcome 4. Capacitate crescută şi sustenabilitate a societăţii
civile (organizaţii şi sector)

Indicator 32.  Număr de organizaţii ale societăţii civile cu 
proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă 
organizaţională;

Proiectele care includ obiective şi 
activități de dezvoltare 

organizaţională trebuie să 
selecteze și să raporteze cel puțin 
un indicator de Outcome 4 [32], 

[33], [34] și/sau [35]

Indicator 33.  Număr de organizaţii ale societăţii civile cu 
proceduri eficiente de management;

Indicator 34.  Număr de organizaţii ale societăţii civile care 
comunică în mod regulat publicului larg informaţii privind 
activităţile şi rezultatele obţinute;

Indicator 35.  Număr de organizaţii ale societăţii civile cu cel puţin 
două surse de finanţare, fiecare reprezentând cel puţin 20% din 
bugetul lor anual.

Output 4.1.  Acţiuni de dezvoltare a capacităţii organizaţiilor 
societăţii civile derulate

Indicator 36.  Număr de organizaţii ale societăţii civile care 
participă la iniţiative de învăţare/ instruire finanţate de Program; Proiectele care includ obiective şi 

activități de dezvoltare 
organizaţională trebuie să 

selecteze și să contribuie la cel 
puţin un Output/ rezultat așteptat 

din acest tabel, respectiv să 
selecteze şi să raporteze cel puţin 

un indicator de Output

Indicator 37.  Număr de organizaţii ale societăţii civile care au 
implementat campanii de strângere de fonduri.

Output 4.2.  Conştientizarea cetăţenilor privind rolul 
organizaţiilor societăţii civile în societate sprijinite

Indicator 38.  Număr de persoane beneficiare de campanii de 
conştientizare privind rolul organizaţiilor societăţii civile în 
societate.



Tipuri de activități de dezvoltare organizațională eligibile

(lista nu este exhaustivă):

✔ Dezvoltarea de proceduri transparente şi responsabile de guvernanţă organizaţională,

cum ar fi procese participative pentru planificare strategică, elaborarea documentelor de 

reglementare internă; înființarea/ dezvoltarea unui organism independent de conducere; 

sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/ metodologii/ instrumente pentru 

consultarea beneficiarilor și a stakeholderilor;

✔ Dezvoltarea unor proceduri eficiente de management, cum ar fi reguli financiare; sistem 

de management al informaţiei și documentelor care este utilizat sistematic; politici și practici 

pentru dezvoltarea resurselor umane;

✔ Comunicarea în mod regulat către publicul larg a informațiilor despre activitățile și 

rezultatele organizației, prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea 

rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezență media, pagină web funcțională şi 

actualizată; 

✔ Dezvoltarea şi diversificarea surselor de finanţare, cum ar fi campanii/ strategii/ acțiuni de 

strângere de fonduri, noi servicii adresate membrilor etc;

✔ Dezvoltarea de competențe în rândul angajaților/ voluntarilor în domenii cheie care 

contribuie la dezvoltarea organizației, la atingerea obiectivelor strategice ale acesteia şi 

care sunt complementare celor susţinute sau legate de activităţile directe ale proiectului; 

✔ Formare și coaching prin transfer de experiență din partea altor organizații/ experți;

✔ Campanii de conştientizare privind rolul organizaţiilor neguvernamentale.



Granturi medii, mari și strategice

Runda 2

Data deschiderii procesului de aplicare: 17 Februarie 2021

Termen limită pentru aplicare: 20 Aprilie 2021 /

16.00 (ora României

Termen limită de aplicare



Mediu

Proiectele de 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



Organizaţii neguvernamentale şi non-
profit (ONG), cu naționalitate română care
au dobândit personalitate juridică, sunt
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).

condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite (expuse în Ghidul Solicitanților).

Eligibilitatea Solicitanților

+



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.).

Organizații internaționale, organisme sau
agenții ale acestora.

Entități private (comerciale sau non-
comerciale).

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 + toate celelalte condiții

menționate în Ghidul Solicitanților

✓ organizații internaționale, organisme sau agenții

ale acestora;

✓ entităţi publice.

Eligibilitatea partenerilor

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).



Parteneri
din Statele Donatoare



Instrumente de lucru pentru Solicitanți și parteneri

Apeluri

Comunicare

Indicatori

Dezvoltare

Matricea de dezvoltare 
organizațională

Ghidul indicatorilor de Program 2.0

Manualul de 
Comunicare şi Design

Ghidul Solicitanţilor pentru fiecare apel de propuneri de
proiecte, cu toate anexele sale.

Platformă
Ghidul de utilizare a platformei
online de aplicare




