CEREREA ANUALA DE PROPUNERI DE PROIECTE
FONDUL PENTRU INOVARE CIVICA - 2015

INTREBARI FRECVENTE

1. O organizatie infiintata de mai putin de 3 ani poate aplica la finantare?
Pentru acest apel de proiecte nu exista o conditionare in ceea ce priveste vechimea organizatiei.
Singura conditie in acest sens este ca organizatia sa fie constituita legal, inregistrata in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor, pana la data depunerii scrisorii de intentie.
Daca organizatia are mai putin de 3 ani vechime, in momentul in care completati aplicatia
electronica este important sa completati cu 0 campurile privind Bugetul total de venituri
corespunzatoare anilor anteriori infiintarii.

2. In completarea online a aplicatiei este necesara utilizarea diacriticelor?
Nu este necesar sa folositi diacritice in completarea aplicatiei electronice.

3. Daca o organizatie neguvernamentala este infiintata in baza unei legi speciale, este eligibila
pentru acest program?
In ceea ce priveste tipurile de organizatii eligibile ca solicitant, asa cum precizam in Ghidul
Solicitantului, acestea trebuie sa fie –din punct de vedere juridic “constituite, organizate si
administrate in conformitate cu legislatia care guverneaza organizatiile neguvernamentale si
fara scop lucrativ din Romania, si anume asociatie, fundatie ori federatie constituita conform OG
nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare”.
Orice organizatie constituita in temeiul altor legi nu va fi considerata eligibila ca solicitant.

4. Sunt institutiile de invatamant eligibile?
Institutiile publice sau de stat pot fi doar parteneri in proiect, asa cum se mentioneaza in Ghidul
Solicitantului, sectiunea Criterii de eligibilitate. Aceste institutii pot contribui la derularea
activitatilor sau la realizarea cofinantarii pentru proiect dar nu pot benefia de alocari financiare.
In cadrul acestui program de finantare, solicitanti eligibili sunt exclusiv organizatiile
neguvernamentale fara scop lucrativ, infiintate legal si cu sediul in Romania, care indeplinesc
criteriile de eligibilitate specificate in sectiunea 1. Eligibilitatea solicitantului.

5. Ce se intelege prin educatie civica?
In Ghidul solicitantului nu se precizeaza o definitie stricta a „educatiei civice” dar, din
coroborarea informatiilor existente referitoare la obiectivul programului de finantare:
“sprijinirea initiativelor si actiunilor civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din
Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la
dezvoltarea comunitatii” si a celor referitoare la tipurile de proiecte care pot fi derulate in cadrul
Programului, reies cateva informatii care va pot ghida in realizarea proiectului dvs. Astfel,
educatia civica va contribui la cunoasterea si intelegerea institutiilor formale si a proceselor
vietii civice, la cunoasterea drepturilor si responsabilitatilor cetatenilor precum si a modalitatilor
de exercitare a acestor drepturi.
6. Conform Ghidului Solcitantului, au prioritate la finantare ONG-urile mici. Pe ce criteriu se
stabileste dimensiunea acestora?
Asa cum se precizeaza in Ghidul Solicitantilor, prezentul Program se adreseaza cu precadere
organizatiilor mici. Criteriul de apreciere se refera la bugetul anual al organizatiei solicitante si
includem in categoria organizatiilor mici pe cele care au un buget de pana la 60.000 USD pe an.
In acest sens se va efectua o medie a bugetelor anuale pe ultimii 3 ani fiscali.

Nota: Referitor la crearea si utilizarea contului organizatiei pe platforma www.finantare.fdsc.ro, va
rugam sa cititi cu atentie instructiunile din Ghidul Solicitantilor si cele din manualul de utilizare pus la
dispozitie pe site. Manualul poate fi accesat si aici.

