Apeluri deschise, tipuri de granturi disponibile, tematici și
eligibilitate
RUNDA 2

Prezentare generală a Programului

Runda 2. Apeluri deschise
Condiții speciale de
finanțare și limitări

Indicatorii Programului

Eligibilitatea
solicitanților și
partenerilor

Dezvoltare
organizațională

Obiective, valoare totală, durată şi domenii sprijinite
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.
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Domenii sprijinite

▪
▪
▪
▪
▪

Democrație, cetăţenie activă, bună guvernare şi transparență;
Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare;
Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
Egalitate de gen și violență bazată pe gen;
Mediu și schimbări climatice.

Durată

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

Valoarea totală

▪ 46.000.000 Euro

Operator 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.

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)

Apeluri deschise: #1, #2, #3

Apeluri deschise: #4, #5

Apeluri deschise: #6, #7, #8

Apelurile #9, #10, #11

Aplică acum!

Aplică acum!

Aplică acum!

Închis

Etapele procesului de aplicare și evaluare

Aprox. 6 luni
de la momentul
deadline-ului
de aplicare

1

3

Aplicare

Decizii finale
Decizia Comitetului de Selecție
Decizia Comitetului Executiv

Pregătirea și încărcarea
proiectelor pe platforma online
https://finantaripublice.fdsc.ro
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Evaluare
Evaluarea și selecția proiectelor:
• Verificarea conformității
administrative și a eligibilității
• Evaluarea tehnică și financiară

.

Rezultate
Rezultatele selecției vor fi
disponibile în contul organizației.

Apeluri de proiecte deschise cu aplicare continuă

Apeluri

Apelurile #1, #4, #6 – Granturi mici

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

Termene limită

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.
Proces de aplicare și evaluare. continuu, pe măsură ce se
primesc aplicațiile: 27 Aprilie 2023; ora 16:00 (ora
României).

Outcome 1:
Apelurile 2 & 3

Outcome3:
Apelurile 7 & 8

Outcome 2:
Apelul 5

Apeluri deschise, alocări si termen limită în Runda 2

Alocare totală pe Apel
Apel
pentru Runda 2
(Euro)

Data deschiderii
procesulul de
aplicare

Granturi disponibile
(Euro)

Durata proiectelor
(număr de luni)

829.200

Medii (50.001-75.000)

Granturi medii: 6-24

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

#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

#2

17 februarie 2021

Data limită de
depunere

20 Aprilie 2021 /
16.00 (ora României)

Status

Deschis

OUTCOME 1: Cultura democratică şi conştientizarea civică consolidate

OUTCOME 1: Apel #2. Educaţie şi implicare civică

Obiectivul Apelului
➢ Creșterea nivelului educației civice și de drepturile omului și
a implicării cetățenilor.

Grupuri țintă
➢ Cetăţeni, în principal cei din zone insuficient deservite (în
special din zone rurale sau urbane mici). Printre aceștia, o
atenție specială se acordă tinerilor (14-35 de ani).
➢ Pot fi vizate şi alte grupuri (profesii sau entități) dacă
proiectele urmăresc să le influențeze pentru a obține
rezultate în beneficiul grupurilor țintă insuficient deservite. De
exemplu, profesorii, jurnaliştii, reprezentanţii instituţiilor,
grupurile informale/ civice, voluntari etc.

Apelul #2 susţine măsuri integrate de creştere a nivelului
educației cetățenilor cu privire la drepturile civice și drepturile
omului pentru a îi sprijini în exercitarea acestora. Prin urmare,
proiectele vor propune măsuri care vizează ambele aspecte:
➢ Drepturile civice şi drepturile omului trebuie abordate
împreună în cadrul programelor educaţionale pentru a
maximiza înțelegerea și aplicabilitatea cunoștinţelor dobândite
&
➢ Programele educaționale privind drepturile civice și ale omului
trebuie să includă acțiuni care implică direct cetățenii în viața
comunității și în procesele publice de luare a deciziilor.
Iniţiativele de „media literacy” sunt încurajate, mai ales dacă
sprijină tinerii cetăţeni în a afla modul în care media funcționează,
în a dezvolta gândirea critică și în a fi consumatori/ producători
responsabili de conţinut media.

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

Proiecte eligibile pentru granturi medii și mari
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;
identificarea situațiilor de corupție;
identificarea știrilor false și reacție la acestea;
respectarea libertății de exprimare;
protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.

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
Proiectele sprijinite trebuie să includă obligatoriu rezultatele din următoarele două direcții:
Creșterea capacității organizaționale a Rețelelor/
Coalițiilor/ Platformelor

Schimbări de sistem/ menținerea status quoului 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.

+

✓ 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.

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

OUTCOME 2: Apel #5. Sprijin strategic pentru drepturile
omului şi tratament egal
Obiectivele Apelului
➢ Consolidarea rolului ONG-urilor în advocacy şi
monitorizare (watchdog) privind drepturile omului şi
tratament egal, egalitatea de gen și combaterea
violenței bazate pe gen.
➢ Creşterea nivelului de conştientizare a cetăţenilor cu
privire la drepturile lor, precum și a capacităţii acestora
de a identifica, raporta şi reacţiona faţă de
discriminare, discurs instigator la ură în spaţiul public,
încălcări ale drepturilor omului, practici institutionale
nocive, precum şi faţă de lipsuri la nivelul legislaţiei
sau aplicării acesteia.

Grupuri țintă
➢ Beneficiarii finali ai proiectelor vor fi cetățeni care
sunt afectați/la risc de a fi afectați de discriminare și
încălcarea drepturilor omului (persoane de etnie romă,
femei, LGBTQIA+, supraviețuitori ai violenței
domestice, victime ale infracțiunilor motivate de ură,
refugiați, victime ale traficului de persoane, copii,
persoane aflate in detenție, persoane afectate de
sărăcie sau excluziune socială, persoane cu probleme
de sănătate mintală, persoane instituționalizate, tineri
care părăsesc instituțiile, persoane vârstnice etc).
➢ Alte grupuri intermediare pot fi de asemenea vizate
pentru atingerea rezultatelor la nivelul grupurilor
vulnerabile.

OUTCOME 2: Apel #5. Sprijin strategic pentru drepturile
omului şi tratament egal
Proiecte susțiune în cadrul Apelului vizează următorele aspecte/ abordări/ intervenții:
✓ Reconsiderarea implementării politicilor şi
practicilor instituţionale prin advocacy,
monitorizare și intervenţii tip watchdog
astfel încât să se asigure respectarea
drepturilor omului şi tratamentul egal; +
cercetări privind problemele abordate și
factorii care le generează și le întreţin;

✓ Inițiative privind drepturile omului în
contextul provocărilor actuale (întărirea
democrației, reducerea sărăciei și
schimbarea perspectivei către o
abordare bazată pe drepturi în diverse
domenii de activitate);
Proiecte
susținute

✓ Creșterea nivelului de conștientizare
asupra
drepturilor
omului
și
tratamentului egal;

✓ Complementar iniţiativelor advocacy şi /
sau
iniţiativelor
de
conştientizare,
proiectele pot propune îmbunătirea /
furnizarea de servicii către persoanele
afectațe/la risc de a fi afectațe de
discriminare şi încălcarea drepturilor
omului, inclusiv violență bazată pe gen.

OUTCOME 3: Grupurile vulnerabile au capacitate crescută

OUTCOME 3: Apel #7. Acţiuni de advocacy pentru
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Obiectivul Apelului
➢ Să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ naţional
pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor
vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor
vulnerabile.
➢ Apelul #7 susţine ONG-urile să abordeze cauzele
excluziunii şi injustiţiei sociale pentru grupuri
vulnerabile specifice şi să le sprijine activ în
vederea creşterii incluziunii lor.

➢ Intervenţiile vor conduce la schimbări sustenabile,
cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite,
implementarea politicilor/ legilor existente,
schimbări pozitive în atitudinea/ practicile
publicului larg.

Grupuri țintă
➢ Beneficiarii finali trebuie să fie grupuri vulnerabile:
➢ femei, copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc,
minorităţi etnice, imigranţi, refugiaţi sau
solicitanţi de azil, persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială, care locuiesc în
zone marginalizate, alte grupuri dezavantajate
(bătrâni, persoane cu dizabilităţi, dependenţi de
droguri, şomeri, persoane fără adăpost,
comunitatea LGBTQIA+, foşti deţinuţi etc.). O
atenţie specială va fi acordată tinerilor (între 14
şi 35 de ani).

➢ Şi alte grupuri pot fi vizate ca beneficiari intermediari,
pentru atingerea rezultatelor la nivelul grupurilor
vulnerabile.

OUTCOME 3: Apel #7. Acţiuni de advocacy pentru
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Prin acest Apel, ONG-urile vor fi susţinute să:

✓ desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/
naţional pentru justiţie socială şi incluziunea
grupurilor vulnerabile;
✓ activeze şi să crească capacitatea grupurilor
vulnerabile de participare și implicare în
procesele locale de luare a deciziilor, de a-şi
susţine nevoile;
✓ aibă o puternică abordare participativă:
mobilizarea şi implicarea grupurilor vulnerabile în
toate stadiile de proiect;
✓ aibă o abordare multi-stakeholder: ONG-urile vor
asigura conexiunea între toţi actorii şi grupuri
vulnerabile pentru a spori incluziunea socială;

✓ realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în
comunitatea vizată pentru creşterea incluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile;
✓ crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii
medicale, locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să
crească calitatea serviciilor;
✓ dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde
nevoilor grupurilor vulnerabile.

OUTCOME 3: Apel #8. Dezvoltarea comunităților rurale
interetnice
Obiectivul Apelului

Grupuri țintă

➢ Să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu ➢ Grupuri vulnerabile din comunități rurale interetnice.
și lung a comunităților interetnice rurale și să
Beneficiarii finali ai proiectelor trebuie să fie grupuri
îmbunătățească situația romilor în România.
vulnerabile: femei, copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc,
persoane în risc de sărăcie sau excludere socială, persoane care
trăiesc în zone marginalizate, alte grupuri dezavantajate
Specific pentru acest Apel, zonele insuficient
(vârstnici, persoane cu dizabilități, șomeri, persoane fără
deservite trebuie să fie comunități rurale
adăpost, foști deținuți, LGBTQIA+ etc.).
interetnice – sate/comune (inclusiv sate aflate
în administrarea unor orașe învecinate), având
cel puțin două grupuri etnice diferite, unul
dintre aceste grupuri fiind cel de etnie romă.

➢ Prezența populației de etnie romă va trebui să fie demonstrată
în descrierea propunerii de proiect.
➢ O atenţie specială va fi acordată tinerilor (între 14 şi 35 de ani).

➢ Şi alte grupuri pot fi vizate ca și beneficiari intermediari, pentru
atingerea rezultatelor la nivelul grupurilor vulnerabile.

OUTCOME 3: Apel #8. Dezvoltarea comunităților rurale
interetnice
Apelul #8 susţine ONG-urile să abordeze cauzele excluziunii şi injustiţiei sociale exclusiv în
comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia de romi și ne-romi și
să crească incluziunea grupurilor vulnerabile. Intervenţiile vor trebui să inducă schimbări sistemice,
cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite, implementarea politicilor/ legilor existente.

Comunitățile țintă ale proiectelor trebuie să îndeplinească în mod
cumulativ următoarele condiții:
➢ să fie localizate în zone rurale (sate, comune), și
➢ să fie formate din cel puțin două grupuri etnice, și
➢ unul dintre grupurile etnice vizate este cel de etnie romă.

OUTCOME 3: Apel #8. Acţiuni de advocacy pentru
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Prin acest Apel, ONG-urile vor fi susţinute să:

✓ desfăşoare acţiuni de advocacy la nivel local/
naţional pentru justiţie socială şi incluziunea
grupurilor vulnerabile, inclusiv pentru populația
de etnie romă;
✓ activeze şi să crească capacitatea membrilor
comunităţii, inclusiv a populaţiei de etnie Romă şi
a celor dezavantajaţi din cadrul comunităţilor
interetnice, de a participa activ la dezvoltarea
comunităţii, de a combate excluziunea socială, de
a se implica în procesele locale de luare a
deciziilor;
✓ aibă o puternică abordare participativă:
mobilizarea şi implicarea tuturor grupurilor etnice
din comunitate în toate stadiile de proiect;

✓ realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în
comunitatea vizată pentru creşterea incluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile;
✓ dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde
nevoilor grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice și
să contribuie în acest fel la includerea lor socială și la
reducerea inegalităților;
✓ crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor, la
educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă,
servicii sociale etc., precum și să ridice calitatea acestor
servicii.

Condiții speciale de finanțare

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.

Social

Furnizarea de servicii sociale în
cadrul proiectelor va fi sprijinită
doar ca parte a acţiunilor care
abordează conştientizarea,
acţiuni de advocacy şi creşterea
capacităţii grupurilor
vulnerabile vizate.

Indicatorii Programului

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

➢ 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 2.0 - definițiile indicatorilor;
unitățile de măsură; metodele de colectare și analiză a datelor.

Dezvoltare organizațională
Până la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pot fi alocate pentru activități
care să contribuie la dezvoltarea organizațională. Limita nu se aplică granturilor
strategice.

A1
PROIECTUL CONTRIBUIE
SUPLIMENTAR LA:
Outcome 4. Capacitatea
crescută şi sustenabilitate
a societăţii civile
(organizaţii şi sector)
Activități de dezvoltare
organizațională

A2

Ax

PROIECTUL CONTRIBUIE LA
UNUL DIN OUTCOME-URI, ÎN
FUNCȚIE DE SPECIFICUL
APELULUI:
Outcome 1 – Cultura democratică şi
conştientizarea civică consolidate
Outcome 2 – Organizaţiile societăţii
civile implicate activ în protejarea
drepturilor omului şi în promovarea
tratamentului egal
Outcome 3 – Grupurile vulnerabile
au capacitate crescută

Activitate DO

Activitatea X

Activități de
dezvoltare
organizațională

Obiectiv/e de
dezvoltare
organizațională

Evaluarea
nevoilor de
dezvoltare
organizațională

<20% buget

Activitatea 2

Activitatea 1

Dezvoltare organizațională

Cerere de finanțare
27

Dezvoltare organizațională
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
Output 4.2. Conştientizarea
cetățenilor privind rolul
organizațiilor societății civile
în societate sprijinită

36

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

37

Număr de organizații ale societății civile care au implementat campanii de
strângere de fonduri

38

Număr de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul
organizațiilor societății civile în societate

Dezvoltare organizațională

✓ Dezvoltarea
de
proceduri
transparente şi responsabile de
guvernanţă organizaţională;
✓ Dezvoltarea unor proceduri eficiente
de management;
✓ Comunicarea în mod regulat către
publicul larg a informațiilor despre
activitățile și rezultatele organizației;
✓ Dezvoltarea şi diversificarea surselor
de finanţare;

Tipuri
de activități

✓ Dezvoltarea de competențe în rândul
angajaților/ voluntarilor în domenii
cheie care contribuie la dezvoltarea
organizației;
✓ Formare și coaching prin transfer de
experiență
din
partea
altor
organizații/ experți;
✓ Campanii de conştientizare privind
rolul organizaţiilor neguvernamentale.

Limitări de finanțare în cadrul Programului

550.000 Euro

Granturi mici

finanţare în cadrul Programului sau implicarea în maximum 4 proiecte pe parcursul
Programului, excluzând orice finanţare nerambursabilă de tip răspuns rapid la nevoile
neprevăzute sau prin Fondul pentru Relații Bilaterale și Inițiative Regionale ale Societății
Civile.
Apelurile 1, 4 şi 6 – un ONG poate depune, în calitate de Solicitant o singură propunere
de proiect pentru fiecare sesiune de evaluare. Această restricție nu se aplică granturilor
tip răspuns rapid.

Apelurile 3, 5, 7, 8 – un ONG poate depune, în calitate de Solicitant, maximum două
propuneri de proiect/ Apel/ Runda 2.

Alte tipuri
de granturi

Apelul 2 - un ONG poate depune, în calitate de Solicitant, maximum o propunere de
proiect/ Apel/ Runda 2.
Nu există restricții cu privire la numărul de propuneri de proiecte depuse la care o
organizație participă ca partener.

Eligibilitatea Solicitanților
Organizaţii neguvernamentale şi nonprofit (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 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.).

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).

Entități private (comerciale sau noncomerciale).

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.

Parteneri
din Statele Donatoare

Instrumente de lucru pentru Solicitanți și parteneri
Apeluri

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

Indicatori

Ghidul indicatorilor de Program 2.0

Platformă

Ghidul de utilizare a platformei
online de aplicare

Dezvoltare

Comunicare

Matricea de dezvoltare
organizațională

Manualul de
Comunicare şi Design

Platforma de aplicare

Etapele procesului de aplicare online
Crearea contului
de utilizator

Completarea și editarea
Cererii de finanțare

Asocierea contului
cu un ONG

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

