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ÎNDRUMAR  PENTRU 
PREZENTAREA  PROIECTELOR  SPRE  FINANŢARE 

Programul „Parteneriat pentru Mediu” 
 

Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc în colaborare cu Apemin Tuşnad 
SA lansează o nouă ofertă de finanţare în cadrul programului Parteneriatul pentru 
Mediu.   
 
Misiunea programului este de a îmbunătăţi mediul în România, contribuind la dezvoltarea 
durabilă prin întărirea mişcării ecologice şi stimularea participării civice. 
 
Obiectivele principale ale programului: 

 Întărirea capacităţii sectorului neguvernamental de mediu; 
 Stimularea participării publice în procesul de luare a deciziilor privind mediul; 
 Promovarea parteneriatului inter/intra-sectorial pentru rezolvarea problemelor de 

mediu. 
 
 
 

Suma disponibilă pentru anul 2010 este de 160.000 RON şi sunt finanţate proiecte 
ale organizaţiilor neguvernamentale de mediu din România.  
 
   

Data de lansare a ofertei de finanţare: 4 Octombrie 2010 
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 09 NOIEMBRIE 2010, ora 16.00 

(Cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul fundaţiei  până la data de  
09 noiembrie 2010, ora 16.00) 

 
 
Se pot solicita fonduri până la suma maximă de 20.000 RON/ proiect. 
 
DIRECŢII PRIORITARE DE FINANŢARE 

 
 conservarea biodiversităţii 
 ecologie urbană 
 ecoturism 
 
 

Se pot trimite cereri de finanţare şi din alte domenii ale protecţiei mediului cu condiţia ca 
proiectele să fie caracterizate printr-un grad ridicat de participare publică, să includă 
activităţi practice şi să fie realizate în parteneriat. 
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I. CONDIŢII  GENERALE 
 
 
I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare 

Proiectele se prezintă pe formularul standard (Anexa 1) oferit de Fundaţia pentru 
Parteneriat. Organizaţia va respecta întocmai formularul standard. 

 Proiectele se vor prezenta în 4 exemplare tipărite în limba română, prinse sumar 
doar cu agrafe de birou, conform formularului tipizat.  

 Proiectele trebuie să fie însoţite de următoarele anexe: 
  - statutul (copie) organizaţiei sau al organizaţiilor (în cazul proiectelor derulate  
  în parteneriat);  
  - înregistrare juridică a organizaţiei (copie); 
  - acorduri scrise din partea organizaţiilor/instituţiilor cu care se va colabora pe  
  parcursul derulării proiectului; 

- c.v.-ul coordonatorului de proiect; 
- în cazul publicaţiilor, schiţă sau manuscris; 
- 2 oferte de preţ în cazul în care organizaţia doreşte să achiziţioneze un 
echipament al cărui preţ depăşeşte 1.000 RON. 

* Organizaţiile care au trimis deja cereri de finanţare Fundaţiei pentru Parteneriat nu mai 
trebuie să trimită statutul şi documentul de înregistrare juridică, doar dacă aceştia au 
suferit modificări.   

 
 Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. 

 
 Proiectele împreună cu anexele se vor expedia prin poştă recomandat cu 

confirmare de  primire sau prin curier sau pot fi depuse personal la adresa: 
Fundaţia pentru Parteneriat 

 Str. Arsenalului nr.13 
530120 Miercurea-Ciuc 

Judeţul Harghita 
 
 
 
I.2. Obţinerea formularelor 
Modelele standard se trimit solicitanţilor prin e-mail sau pot fi accesate prin pagina web a 
Fundaţiei pentru Parteneriat www.repf.ro . 
Vă rugăm să informaţi şi alte ONG-uri despre această ofertă de finanţare. 
 
I.3. Durata proiectelor propuse spre finanţare 
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni.   
 

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme 1 februarie 2011. 
 
 
I.4. Selecţia proiectelor 
 

Toate proiectele depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat 
organizaţiei şi va fi folosit în toată corespondenţa viitoare. 
Organizaţiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi respinse. 
Comitetul va consulta stafful Fundaţiei pentru Parteneriat sau specialişti pentru fiecare 
domeniu, dacă va fi necesar şi deasemenea, în unele cazuri, înaintea luării deciziei se vor 
efectua vizite la organizaţiile care au trimis cererile de finanţare. 
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ONG-urile, ale căror proiecte nu au fost selecţionate vor fi  informate în scris, iar în unele 
cazuri se vor face recomandări pentru refacerea proiectului.  
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstraţi 
propria copie a proiectului la organizaţie. Deasemenea, vor fi informate în scris ONG-urile  
ale căror proiecte au fost selecţionate, menţionând, după caz, condiţiile solicitate în 
vederea semnării acordului de finanţare. 
 
 
 
I.5. Condiţiile de finanţare 
 
Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 10% din 
bugetul total al proiectului şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: 
munca voluntarilor, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la dispoziţie pentru 
realizarea proiectelor, etc.). 
Organizaţiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare 
standard, în condiţiile ce vor fi precizate în acordul de finanţare şi vor permite evaluatorilor 
desemnaţi să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv 
prin vizite la faţa locului şi evaluate de personalul  programului sau de specialişti/experţi 
delegaţi. 
Dacă organizaţia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va 
prezenta finanţatorului un raport care să evidenţieze aceste surse şi sumele primite, 
separat de cele acordate de Fundaţia pentru Parteneriat. Materialele care sunt rezultatul 
unui proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat, vor menţiona numele finanţatorului.  
În cazul echipamentelor procurate din finanţarea oferită de Fundaţia pentru Parteneriat, 
finanţatorul îşi păstrează dreptul de a dispune de soarta acestora în cazul în care 
beneficiarul finanţării nu duce proiectul la bun sfârşit sau se dizolvă ca organizaţie în 
perioada pentru care a obţinut finanţarea, conform contractului.  
Pentru cumpărarea de echipamente sau contractarea de servicii ce depăşesc suma de 
1.000 RON, organizaţia aplicantă va prezenta minim 2 oferte. 
Fundaţia pentru Parteneriat nu este răspunzătoare de eventualele pagube produse către 
terţi, de organizaţii în timpul desfăşurării proiectelor finanţate de ea. Orice modificare faţă 
de acordul cu finanţatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil 
aprobată în scris de finanţator. 
 
I.6. Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor 
 
 
Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin 
virament bancar în lei. 
Pentru proiecte cu bugetul aprobat între 4.000 şi 20.000 RON, de regulă, plata se va 
face în felul următor: 

- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare 
- 40% din suma aprobată după primirea raportului intermediar 
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final 

Pentru proiecte cu bugetul aprobat până la suma de 4.000 RON, plata se va face în 
felul următor:  

- 90% din suma aprobată după semnarea acordului de finanţare 
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final 
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I.7. Condiţii de eligibilitate a organizaţiilor 
 
Sunt eligibile pentru finanţare: 

 organizaţii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care 
funcţionează în România conform Ordonanţei de Guvern 26/2000,  cu scop 
organizaţional din domeniul protecţiei mediului conform statutului. 

 filiale ale organizaţiilor naţionale, care funcţionează în România conform Ordonanţei 
de Guvern 26/2000, cu condiţia să aibă cont separat în bancă şi să aibă acordul 
conducerii organizaţiei centrale 

 
NU sunt eligibile: 

 instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale 
 instituţii finanţate majoritar de la bugetul de stat 
 partide politice, sindicate, organizaţii patronale 
 ONG-uri ale căror scop organizaţional, conform statutului, nu este de domeniul 

protecţiei mediului 
 Proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după 09 noiembrie 2010, ora 

16.00 
  
 

Concurează cu şanse mai mari organizaţiile ale căror proiecte sunt caracterizate 
printr-un grad ridicat de participare publică, includ activităţi practice, precum şi cele 
realizate în parteneriat! 
 

Prin participare publică înţelegem capacitatea şi dorinţa oamenilor de a influenţa 
propria comunitate, de a-şi asuma responsabilităţi legate de deciziile care îi afectează şi 
de a contribui semnificativ la dezvoltarea comunităţii, regiunii, ţării în care trăiesc. 

 
Proiecte/activităţi/costuri neeligibile: 
 

 proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi componentele acestui program 
 proiecte legate exclusiv de protecţia peşterilor 
 cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii) 
 împrumuturi 
 proiecte şi activităţi exclusiv de cercetare ştiinţifică 
 proiecte incomplete sau depuse de organizaţii neeligibile 
 cumpărarea de imobile şi amenajări majore ale acestora 
 premii 
 tabere şcolare 
 echipamente de tabără (corturi, saci de dormit, rucsac, etc.) 
 investiţii financiare 
 cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare 

 
 
 
II. CRITERII  DE  SELECŢIE  A  CERERILOR  DE  FINANŢARE 
 
II.1. Criterii de preselecţie. 
Proiecte care vor fi respinse la preselecţie: 

 Proiecte incomplete, scrise neciteţ sau care nu au folosit formularele standard ale 
programului 
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 Proiecte care nu includ anexele solicitate 
 Proiecte menţionate anterior ca neeligibile sau depuse de organizaţii neeligibile 
 Proiecte la care cererea de fonduri depăşeşte 90% din costul total al proiectului sau 

valoarea maximă acordată 
 Proiecte care nu contribuie la îmbunătăţirea  mediului înconjurător 
 Proiecte care au depăşit termenul limită 

 
II.2. Criterii propriu-zise de evaluare 
 
a) Valoarea proiectului 
Impactul proiectului 
- gradul de implicare a cetăţenilor (participare publică)  
- capacitatea de influenţare a diverşilor actori sociali 
- profesionalizarea ONG-ului 
- sfera destinatarilor 
- distribuţia şi existenţa proiectelor similare în teritoriu 
- viabilitatea rezultatelor proiectelor 
 
Concepţia proiectului 
- exemplaritate/replicabilitate 
- caracter novator 
- adecvarea la nevoile reale  
- parteneriat 
- contribuie la îmbunătăţirea mediului  
 
b) Prezentarea şi administrarea proiectului 
- raport buget/activităţi 
- adecvarea metode/obiective 
- metodologie de monitorizare şi evaluare 
- contribuţia (financiară sau în natură) a partenerilor şi a ONG-ului. 
 
c) Capacitatea organizaţiei  neguvernamentale 
- gradul de dezvoltare instituţională a ONG-lui, şi resursele de care dispune 
- experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea/urmărirea lui 
- măsura în care proiectul se integrează în misiunea, obiectivele ONG-lui 
 
Pentru orice alte informaţii contactaţi stafful fundaţiei: 
 
 
Csilla Dániel – Director adjunct – e-mail: csillad@repf.ro 

Erzsébet Kovács – Coordonator birou – e-mail: office@repf.ro  

    Telefon/ Fax: 0266-310678 

Sau vizitaţi pagina web: www.repf.ro 

 
Vă dorim succes în elaborarea proiectelor şi în activitatea Dvs.! 

 
Programul este finanţat de APEMIN TUŞNAD SA şi FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT. 

 
    


