GHID DE FINANȚARE
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui
VIZIUNEA FONDULUI
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui urmărește să susțină financiar
inițiative care își propun să îmbunătățească nivelul educației din municipiul Vaslui.
Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui încurajează organizațiile,
grupurile de inițiativă, instituțiile școlare, cluburile de pasionați, pentru a adresa nevoi
reale din comunitățile educaționale din mun. Vaslui.

VALOAREA FINANCIARĂ A FONDULUI
Valoarea Fondului pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui este de 237.500
lei și reprezintă suma totală destinată finanțării proiectelor pe educație și/sau mediu.
Acordăm două tipuri de finanțări:
● Grant-uri mici - până în 15.000 lei (finanțăm proiecte care presupun desfășurarea
unor activități educaționale);
● Grant-uri mari - până în 45.000 lei (finanțăm proiecte care au o componentă de
infrastructură, adică presupun achiziții importante de echipamente, mobilier,
materiale didactice etc. și urmăresc derularea unor activități interactive care
implică folosirea echipamentelor achiziționate).
Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității
exprimate de fiecare candidat în formularele de înscriere.
Contribuţia organizației, a grupului de inițiativă sau a școlii care înscrie un proiect în
concurs va fi de min. 10% din bugetul total al proiectului şi poate consta, integral, în
fonduri în natură (de exemplu: munca voluntarilor, comunicații, cheltuieli administrative,
echipamente puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului etc.).
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EXEMPLE DE PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
⮚ Activarea unor spații din școală (biblioteca, laboratoarele de științe, sala
multimedia etc.) pentru desfășurarea de activități interactive (online și
offline) cu elevii (de exemplu: dotarea bibliotecilor cu materiale
educaționale pentru elevi sau dotarea laboratorului de chimie cu
echipamente utile pentru desfășurarea experimentelor etc.);
⮚ Încurajarea implicării civice și antreprenoriale în rândul tinerilor, cu accent
pe programe care conferă rolul de coordonatori și/sau implementatori
celor care în mod normal sunt beneficiari;
⮚ Dezvoltarea de competențe pentru elevi care să asigure adaptabilitate pe
piața forței de muncă (de exemplu: consilierea elevilor absolvenți pentru
luarea deciziilor potrivite pentru viitorul educațional, vocațional și
profesional; gândire critică; rezolvarea problemelor complexe; autonomie
în învățare etc);
⮚ Dezvoltarea de competențe digitale pentru elevi și profesori;
⮚ Încurajarea implicării comunitare și antreprenoriale în rândul copiilor și
tinerilor, cu accent pe programe care conferă rolul de coordonatori/
implementatori celor care în mod normal sunt beneficiari;
⮚ Dezvoltarea de programe educaționale de tip peer learning (activități de
învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi, la elevi);
⮚ Implementarea activităților educaționale de tipul do-it-yourself în domenii
diverse precum: electronică, robotică, printare 3D, inteligență artificială,
software, activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată;
⮚ Activarea de spații comunitare incluzive și sigure de joacă și învățare;
⮚ Introducerea nonformalului în formal prin utilizarea de instrumente și
metode moderne, inovatoare, adaptate nevoilor de învățare ale copiilor și
tinerilor și mediilor contemporane;
⮚ Transformarea prin artă-cultură a unor spații din școală;
⮚ Încurajarea inițiativei comunităților de creativi de înființare a unor spații
de lucru interactive (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de
electronică, de artă digitală etc.);
⮚ Reabilitarea spațiului verde din curtea școlii și amenajarea acestuia într-un
„hub verde” pentru desfășurarea orelor în aer liber.
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CANDIDAȚI ELIGIBILI
●
●
●
●
●
●

Organizații non-guvernamentale;
Instituții de învățământ;
Asociații de profesori;
Asociații de elevi;
Cluburi ale copiilor;
Grupuri de inițiativă formate din min. 3 persoane (elevi, studenți sau tineri
absolvenți, profesori, persoane pasionate de educație etc.);

Proiectele eligibile se adresează beneficiarilor din mun. Vaslui sau presupun
activități desfășurate pe raza mun. Vaslui.
NU sunt eligibili candidații care:
● se află în stare de insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea
economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în
situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia
sau de reglementările naţionale;
● nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale
sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale;
● li se aplică în prezent o sancţiune administrativă.
De asemenea, NU sunt eligibili să înscrie proiecte angajații LIDL sau ai organizațiilor
afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori,
soț/soție ai angajaților LIDL).

CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR
1. Impactul proiectului
▪ Proiectul răspunde unei nevoi locale și soluţionează o problemă relevantă
din comunitate;
▪ Prezentarea proiectului arată în ce măsură inițiativa va produce o
schimbare și o îmbunătăţire în activităţile beneficiarilor vizaţi;
▪ Intervenția produce schimbări pe termen lung;
▪ Numărul beneficiarilor direcţi și al beneficiarilor indirecţi;
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2. Prezentarea și administrarea proiectului
▪ Prezentarea proiectului justifică implicarea membrilor echipei în
desfășurarea activităților;
▪ Proiectul presupune un raport cost–rezultate eficient;
▪ Sunt specificate activităţi și obiective clare.
3. Sustenabilitatea proiectului
▪ Proiectul are capacitatea de a coopta diferiţi membri ai comunităţii pentru
replicarea rezultatelor;
▪ Se prezintă un plan concret cu activități, metode, resurse de asumare a
menținerii în stare de funcționare a achizițiilor și a amenajărilor realizate
prin finanțarea primită prin acest fond de finanțare;
▪ Potenţialul de a dezvolta comportamente şi atitudini în comunitate.
4. Capacitatea instituţiei/organizației aplicante de a implementa proiectul
▪ Grupul de inițiativă sau organizația demonstrează capacitate de
implementare a activităţilor proiectului prin resursele de care dispune;
▪ Experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea și
monitorizarea proiectului este relevantă.

COMITETUL DE EVALUARE A PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS
Comitetul de evaluare a proiectelor înscrise în concursul desfășurat în cadrul Fondului
pentru un viitor mai bun în comunități @Vaslui este format din:
▪
▪
▪
▪
▪

Mihaela Bulgariu - Expert comunicare și informare grup țintă, Fundația World
Vision România;
Ciprian Hordilă – Organizator Open Camp Vaslui;
Laura Frențescu - Coordonator CERC ExperimentIS;
Cristina Hanganu - Director de comunicare & CSR, Lidl România;
Doris-Amalia Cojocariu - Grant Manager Fundația Comunitară Iași.

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a
unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare. Astfel, 5
puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui
criteriu de evaluare.
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Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea
tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al Comitetului de jurizare este de
20 puncte.

OBSERVAȚII
● Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe proiecte. Va primi finanţare acel
proiect care va avea punctajul mai mare.
● Fiecare proiect va fi evaluat conform criteriilor de evaluare.

PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR
Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul completării a două documente: un
formular de înscriere și un formular de buget. Acestea sunt disponibile pe site-ul
https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/ și se vor completa în format
electronic.
Cele
două
formulare
vor
fi
expediate
pe
adresa
doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro. În termen de max. 24 de ore, veți primi un email de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail,
vă rugăm să ne contactați la telefon: 0720.039.054.
Pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, la momentul
contractării vom solicita și următoarele documente:
▪

▪
▪

Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de
înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală,
hotărâre judecătorească de înființare);
Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice;
Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Finanțator, în două sau mai multe
tranșe, în baza cererilor de plată și în conformitate cu bugetul și calendarul de activități.
Ultima tranșă în valoare de 10% din finanțare va fi acordată după raportarea finală.
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CALENDARUL CONCURSULUI DE PROIECTE
Data lansării concursului de proiecte
Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor
Discuțiile consultative și de asistență tehnică cu
potențialii candidați (telefon, Skype, sesiuni
individuale de consultări)
Evaluarea proiectelor
Anunțarea proiectelor finanțate

08.07.2020
05.08.2020, orele 24:00
08.07.2020 – 05.08.2020

06-14.08.2020
14.08.2020

Proiectele se vor implementa începând cu luna septembrie 2020 și își vor încheia
activitatea pe 15.03.2021.
Raportarea financiară și narativă se va face în primele două săptămâni după finalizarea
proiectului, iar evaluarea va avea loc în următoarele două săptămâni de la raportarea
financiară și narativă.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul pentru un viitor
mai bun în comunități @Vaslui: Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundaţia
Comunitară Iaşi, telefon: 0720.039.054, e-mail:
doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro.

***
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La nivel național, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități 1 este un program de
finanțare administrat de Federația Fundațiilor Comunitare din România2, finanțat de Lidl
și implementat de 5 Fundații Comunitare din Brașov, București, Cluj, Iași și Oradea.
La nivel local, Fondul dedicat pentru Vaslui (Fondul pentru un viitor mai bun în
comunități @Vaslui) este implementat de Fundația Comunitară Iași și se adresează
municipiului Vaslui.

***
Despre Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Iași îşi propune să aducă împreună oamenii care mişcă lucrurile
şi lucrurile care merită mişcate, spre beneficiul întregii comunităţi, pentru transformarea
Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că locuim. Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este
construirea într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regiuni, prin
încurajarea bucuriei actului de a dona.
Pentru detalii suplimentare, vizitați: www.fundatiacomunitaraiasi.ro.

Despre Lidl
Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile
de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga
lume și în prezent operează aproximativ 10.800 de magazine și peste 160 de centre
logistice în 29 de țări la nivel mondial. Lidl este o companie care acționează sustenabil în
toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și îndeplini promisiunea
cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate și
mediu. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face
parte, concentrându-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul,
societatea, angajații și partenerii de afaceri.
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https://fondulpentruunviitormaibun.ro/
https://ffcr.ro/
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