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Fondul ONG - Componenta DEZVOLTARE DURABILĂ                                          Iulie 2014 

 

Obiectivul 
Componentei  

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ este sprijinirea 
dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin 
contribuția ONG-urilor și prin participare publică. 

Contribuția la 
rezultatele 
așteptate ale 
Programului 

Proiectele finanțate în cadrul Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ trebuie 
să contribuie la unul sau mai multe din următoarele rezultate așteptate ale 
Programului: 

 Promovarea cetăţeniei active 

 Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a 
deciziilor în guvernarea locală, regională și națională 

 Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi 
publice la nivel local, regional şi/sau naţional 

 Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului 

 Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog 

 Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care 
lucrează în parteneriat 

 Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil 
pentru sectorul neguvernamental  

 Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă  

Teme orizontale Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme 
orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și 
infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, 
antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie 
romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane. 

Activități eligibile Această Componentă va sprijini proiecte care se încadrează în următoarele 
domenii principale de interes: 

- Schimbările climatice 
- Protecția biodiversității și peisajului  
- Ecoturism 
- Activități de advocacy și watchdog de mediu 
- Educație ecologică 

Activități care pot fi incluse în proiectele susținute în cadrul acestei 
Componente (lista nu este exhaustivă): 

Schimbările climatice 

- dezvoltarea capacității și expertizei ONG-urilor privind schimbările 
climatice 

- creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea accesului 
publicului la informații obiective și de încredere privind schimbările 
climatice, prin abordări participative 

- promovarea utilizării pe scară largă a transportului nemotorizat și 
public (inclusiv biciclete), și a mijloacelor alternative de transport 
(proiecte practice) 
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- contribuția la dezvoltarea și/sau feedback privind politicile publice 
(dezvoltate de către instituțiile de stat) legate de schimbările 
climatice și adaptarea la acestea, la nivel local și național 

- creșterea gradului de conștientizare și educație în ceea ce privește 
schimbările climatice, prin furnizarea de informații adecvate și 
cunoștințe relevante 

Protecția biodiversității și peisajului 

- activități concrete de protecție a naturii, acțiuni legate de protejarea 
habitatelor și speciilor, cum ar fi: reconstrucția habitatului, 
gestionarea speciilor invazive, reintroducerea speciilor, protejarea 
speciilor în afara habitatelor naturale (specii aflate în captivitate, în 
sanctuare de animale și păsări) 

- inițiative de sprijinire a punerii în aplicare a rețelei NATURA 2000 în 
România pentru creșterea nivelului de acceptare a cadrului NATURA 
2000 la nivel de public 

- managementul ariilor protejate bazat pe comunitatea locală 
- protecția peisajului tradițional: aceasta poate include proiecte 

referitoare la dezvoltarea rurală durabilă, conservarea mijloacelor de 
trai durabile 

Ecoturism 

- dezvoltarea și promovarea destinațiilor ecoturistice în zonele care 
îndeplinesc principiile destinației ecoturistice 

Activități de advocacy și watchdog de mediu 

- îmbunătățirea aplicării legislației de mediu și monitorizarea acesteia 
la nivel local și național prin implicarea directă a ONG-urilor și a 
cetățenilor 

- analiza politicilor de mediu și dialog între ONG-uri și factorii de 
decizie locali și naționali 

- conștientizare și luarea de măsuri împotriva proiectelor de dezvoltare 
și infrastructură care sunt destructive pentru mediu, prin intermediul 
ONG-urilor și implicarea publicului 

- inițierea și implementarea campaniilor și măsurilor de sensibilizare a 
publicului și de implicare a unor grupuri cât mai mari în activitatea de 
advocacy 

- creșterea nivelului de conștientizare a publicului cu privire la 
problemele de mediu prin intermediul unor abordări participative și 
îmbunătățirea accesului la informații obiective și de încredere (de 
exemplu, privind schimbările climatice, biodiversitatea, probleme de 
mediu urbane, etc.), acțiuni concrete, dezvoltarea și punerea în 
aplicare a instrumentelor și sistemelor eficiente pentru participare 
publică în procesul decizional de mediu 

Educația ecologică 

- acordarea de posibilităţi tinerilor de a fi în contact cu mediul natural, 
prin participarea la experiențe practice de educație ecologică prin 
programe în aer liber și activități de teren, lucrând în colaborare cu o 
varietate de școli și alte organizații nonprofit de tineret. Aceste 
experiențe vor oferi oportunități de educație ecologică academice, 
practice și creative, în scopul de a dobândi o mai bună înțelegere și 
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apreciere a obiectivelor de gestionare a resurselor naturale, prin 
aceasta contribuind la formarea unor elevi, profesori și cetățeni bine 
informați și responsabili 

- activități specifice de educație – programe orientate către 
profesori/proiecte pentru creșterea capacității educaționale pe 
termen lung 

Alocare financiară  Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul celei de-a doua 
runde de Apeluri pentru Cereri de finanţare este de 1.400.000 Euro. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în funcţie de rezultatele procesului de 
evaluare, vor fi posibile realocări financiare între sumele menţionate pentru 
acordarea diferitelor tipuri de granturi. De asemenea, fondurile alocate 
Rundei 1 rămase necheltuite (dacă este cazul) vor fi realocate automat către 
Runda 2, crescând astfel suma totală alocată acestei componente, față de 
alocarea inițială. În eventualitatea în care sunt alocate fonduri suplimentare 
acestei componente, proiectele aflate pe lista de rezervă pot primi finanțare 
din această alocare suplimentară. Proiectele aflate pe lista de rezervă vor fi 
selectate pentru contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, 
până la absorbția totală a alocării respective. 

 Vor fi alocate trei tipuri de granturi:   

Tipuri de grant 
(suma / durata 
proiectelor) 

 Granturi mici Granturi medii Granturi mari 

Sumă de la 5.000 Euro 
la 35.000  Euro 

de la 35.001  Euro  
la 75.000  Euro 

de la 75.001  Euro  
la 150.000  Euro 

Durată între 6 și 12 luni între 6 și 14 luni între 12 și 14 luni 

 Alocare 150.000  Euro 350.000  Euro 900.000  Euro 

Cofinanțare Suma maximă ce poate fi acordată drept grant pentru un proiect este de 90% 
din totalul costurilor eligibile ale proiectului. 

Cofinanțarea va fi sub formă de numerar (plăți în numerar, inclusiv 
transferuri electronice) sau de contribuție în natură. Contribuția în natură 
poate fi doar sub formă de muncă voluntară şi poate reprezenta maxim 50% 
din cofinanțarea cerută pentru proiect în cadrul Componentei. 

Sprijin pentru 
dezvoltare 
organizațională 

Există posibilitatea de a aloca până la 20% din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului pentru activități care să contribuie la dezvoltarea organizațională 
a Solicitantului și/sau a partenerilor ONG din România.  

Mai multe detalii despre costurile pentru dezvoltare organizațională vor fi 
disponibile în Ghidul solicitanţilor. 

Lansare și termen 
limită pentru 
depunerea 
proiectelor 

Al doilea Apel pentru Cereri de finanţare în cadrul Componentei DEZVOLTARE 
DURABILĂ va fi lansat în perioada iulie – august 2014. 

Cererile de finanțare vor putea fi depuse timp de cel puțin două luni de la 
data lansării (termenul limită pentru depunerea proiectelor va fi specificat în 
Ghidul Solicitanților). 

Număr de Cereri de 
finanțare per 
organizație 

O organizație poate depune, în calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 
Cereri de finanțare în cadrul Rundei a doua, din care numai 1 propunere 
pentru Granturi mari. O organizație care a contractat şi/sau se află în etapa 
de precontractare cu 2 sau mai multe proiecte în cadrul Rundei 1 (cumulat pe 



 

 

21 

 

toate componentele) poate depune în calitate de Solicitant maxim 1 Cerere 
de finanțare în cadrul Rundei a doua. 

Vă rugăm să aveți în vedere că numărul maxim de Cereri de finanțare depuse 
de către o organizație se referă la toate Componentele lansate în cadrul 
Rundei a doua. Numărul de proiecte contractate de o organizație în cadrul 
Rundei 1 se calculează luând în considerare, de asemenea, toate 
Componentele lansate în cadrul Rundei 1. 

Procedură de 
aplicare 

Pentru toate Componentele, procedura de aplicare constă în completarea 
Cererii de finanțare și încărcarea anexelor sale exclusiv printr-un sistem de 
aplicare online. Documentele în original vor fi solicitate doar propunerilor de 
proiect recomandate pentru finanțare în urma procesului de selecție 

Vă rugăm să reţineţi că informaţii specifice şi mai multe detalii despre 
procedura de transmitere a Cererilor de finanţare şi termene limită vor fi 
disponibile în Ghidul Solicitanţilor corespunzător acestei Componente.  

Ghidul Solicitanţilor cuprinde de asemenea informaţii cu privire la procesul de 
evaluare, criteriile de selecţie, grila de evaluare, monitorizarea proiectelor, 
raportare si plăţi.  

Informații 
suplimentare 

Ghidul Solicitanților și anexele specifice pentru prezentul Apel pentru Cereri 
de finanțare vor fi disponibile online pe pagina de internet a Programului 
www.fondong.fdsc.ro  și de asemenea pe pagina www.repf.ro. 

Toți potențialii Solicitanți trebuie să verifice periodic pagina de internet a 
Programului pentru a avea informații actualizate privind acest Apel pentru 
Cereri de finanţare sau privind Programul de finanțare. 

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru 
Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până cu nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare înaintea termenului limită pentru transmiterea Cererilor de 
finanţare în atenţia: 

Csilla Péter – Manager Program,  
E-mail: environment@repf.ro; telefon: 0266 310 678; fax: 0266 310 678. 

Răspunsurile vor fi transmise până cu cel târziu 3 zile lucrătoare înaintea 
termenului limită.  

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi Solicitanți, împreună cu 
răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului. 

http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.repf.ro/
mailto:environment@repf.ro

