
 
 
 
 
 

1 
 

 
FONDUL DAMEN PENTRU INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIA DE MEDIU 

GHIDUL APLICANTULUI 

 

Cuprins 
CONTEXT 2 

O PROBLEMĂ GLOBALĂ ȘI LOCALĂ 2 

Ce este Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu? 4 

VALORILE FONDULUI 5 

INFORMAȚII GENERALE 5 

CONDIȚII GENERALE 9 

CINE POATE ÎNSCRIE IDEI DE PROIECTE? 9 

ARII  DE INTERES ALE FONDULUI 10 

SOLUȚII LA PROBLEME DE MEDIU 10 

EDUCAȚIE DE MEDIU 10 

CE IDEI DE PROIECTE SELECTĂM? 11 

EXEMPLE DE PROIECTE CARE NU sunt de interes  pentru FOND 12 

Eligibilitatea cheltuielilor 13 

Descrierea etapelor concursului de proiecte 15 

PRESELECȚIA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE 16 

CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 19 

COMITETUL DE EVALUARE A PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS 20 

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE A UNUI PROIECT 21 

PARTENERII FONDUL DAMEN PENTRU INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIA DE MEDIU 23 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2 
 

CONTEXT  

O PROBLEMĂ GLOBALĂ ȘI LOCALĂ 

În septembrie 2015, România s-a alăturat liderilor celor 193 de state membre ale ONU la Summit-ul 

privind dezvoltarea. Ca urmare, și țara noastră a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un 

program de acțiune globală în domeniul dezvoltării, cu un caracter universal şi care promovează 

echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru 

prima oară, acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. 

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub 

denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de 

acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 

inegalităților şi a injustiției şi protejării planetei până în 2030.  

Pentru a atinge obiectivele propuse, România a elaborat o strategie națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a  României Orizonturi 2013–2020–2030, progresele însă sunt mici și e nevoie de un efort 

susținut din partea tuturor. 

 În cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26)1, în premieră, în cadrul 

sesiunii pentru tineri, reprezentanți ai Ministerelor Mediului și Educației au avut o sesiune comună 

prin care au recunoscut importanța vitală a unei sinergii dintre educație și mediu și au agreat o serie 

de angajamente pentru a lucra împreună. Printre acestea: ”recunoaștem educația ca fiind un proces 

larg de învățare a societății prin care putem echipa pe toată lumea cu informații, abilități, valori și 

atitudini necesare pentru acțiuni imediate împotriva schimbărilor climatice. 

Educația pentru schimbările climatice este critică și totuși, datele UNESCO arată că din 100 de țări, în 

doar jumătate dintre acestea curriculum național pentru educație include sau menționează 

schimbările climatice. 

 
1 UK a găzduit cea de-a 26-a Conferință a părților ONU privind schimbările climatice (COP26) la Glasgow în 

perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2021. Summitul COP26 a reunit părțile pentru a accelera acțiunile către 

obiectivele Acordului de la Paris și Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice. 

https://www.mae.ro/node/35919
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/
https://ukcop26.org/co-chairs-conclusions-of-education-and-environment-ministers-summit-at-cop26/
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”Tinerii ar trebui să fie educatori, în loc să fie educați. Iar aceasta ar trebui direcționată nu doar către 

cei tineri, cât și către adulți, pentru a se dezvolta în aceeași direcție”, afirma dna. Maria Brown, 

Ministerul Educației din Ecuador (COP26). 

Așadar, și noi, echipa Fondului Damen pentru inovație în educația de mediu, ne alăturăm în această 

conversație importantă despre mediu și educație de mediu și în Galaţi și invităm toate entitățile și 

persoanele interesate să se alăture!  

Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu a fost înființat cu scopul de a sprijini școlile, 

instituțiile de învățământ superior, organizațiile nonguvernamentale și  grupurile de inițiativă în 

educarea tinerilor din mediul rural și urban privind importanța principiilor durabile, influența 

schimbărilor climatice și problemele legate de protecția mediului. Fondul Damen se concentrează pe 

a construi oportunități prin care tinerii să dezvolte competențele necesare în susținerea unui mediu 

mai bun. Prin proiectele susținute de Fondul Damen, tinerii vor învăța să aplice gândirea critică într-o 

perspectivă pe termen lung, să găsească soluții inovatoare la problemele existente, să ia inițiativa, să 

respecte natura și vor înțelege impactul pe care acțiunile și deciziile de zi cu zi le au asupra mediului.  

Soluția pe care au imaginat-o compania Damen, împreună cu Fundația Comunitară Galați se bazează 

pe ideea că este necesar ca tiparele de comunitate să se transforme pentru binele populației și al 

mediului.  

Acum, mai mult ca oricând, avem la îndemână o varietate de instrumente prin care putem avea o 

influență pozitivă și semnificativă pe termen lung, prin acțiuni sustenabile: digitalizarea ce pătrunde 

în tot mai multe domenii, tehnologia prezentă în cotidian, inovația ce are loc cu viteză crescândă. 

Scopul Fondului Damen pentru inovația în educația de mediu este de a construi cu aceste instrumente 

și de a lucra îndeaproape cu beneficiarii fondului pentru a plasa educația de mediu în centrul 

sistemelor de învățare și formare. 

Astfel, coordonatele după care se ghidează Fondul Damen sunt inovația, impactul vizibil și pe termen 

lung, schimbarea la nivel de mentalitate și comportament prin intermediul unor forme ”altfel” de 

educare, mai ales a tinerilor.  
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Ce este Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu?  

Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu este un program local de finanțare pentru 

proiecte în domeniul mediului și al educației de mediu. 

În același timp, ne dorim să încurajăm și să creștem capacitatea grupurilor și organizațiilor de a adresa 

mai bine nevoile comunității locale. Aplicanții vor fi ajutați de către echipa de fond să adreseze în mod 

real și sustenabil ideea propusă, dezvoltând cele mai bune soluții pentru comunitatea lor, cu potențial 

de finanțare.  

Juriul fondului va analiza propunerile de proiecte și va selecta pe acelea care îndeplinesc criteriile 

menționate în acest ghid. Proiectele desemnate câștigătoare vor fi susținute financiar pentru 

implementare, în decurs de șase luni. Bugetul total disponibil pentru ediția 2022 pentru finanțare este 

de 247.000 lei și va finanța între 2 și 5 proiecte2.  

 

 

 
2 Numărul este estimativ, acesta va varia în funcție de sumele solicitate ale proiectelor selectate 

 

 Inovație 

 Colaborare 

 Responsabilitate 

 Impact 



 
 
 
 
 

5 
 

  

VALORILE FONDULUI 
Deciziile pe care le luăm în cadrul Fondului Damen, precum și modul în care acționăm și interacționăm cu 

comunitatea sunt ghidate de un set de valori pe care ne asumăm în permanență să le respectăm și să le punem 

în practică.  

1. Inovație: susținem proiecte și abordări care aduc soluții inedite și aplică tehnică modernă 

pentru a încuraja crearea și păstrarea unui mediu sănătos, fie că vorbim de urban sau de rural.  

2. Impact: urmărim ca schimbările produse prin proiectele susținute să fie vizibile și trăite pe 

termen lung de cât mai multe generații de gălățeni, atât la nivel de aspect, cât și de 

comportament al cetățenilor.  

3. Responsabilitate: ne dorim ca fiecare membru al comunității gălățene să conștientizeze 

propriul rol în procesul de schimbare în bine. Urmărim, prin proiectele sprijinite, să modelăm 

comportamente și atitudini orientate către interesul comun. 

4. Colaborarea: suntem convinși că schimbarea sustenabilă are cele mai mari șanse de reușită 

atunci când toți actorii comunității colaborează. De aceea încurajăm parteneriatele între 

mediul public și privat, între grupuri de inițiativă și diferite și organizații.  

 

INFORMAȚII GENERALE 
Valoarea Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu, ediția 2022 este de 247.000 lei și 

reprezintă suma totală destinată finanțării proiectelor pe educație de mediu. Ne dorim să finanțăm 

între minim 2 și maxim 5 proiecte. Aplicanții pot trimite cereri de finanțare pentru derularea unor 

proiecte în municipiu sau în județul Galați.  

Ne dorim proiecte care să pornească de la nevoi clar identificate, cu bugete care să reflecte 

capacitatea de implementare a organizației/grupului de inițiativă a proiectului și utilizarea resurselor 

financiare într-un mod eficient, raportat la soluția propusă.  

Proiectele vor putea fi implementate în intervalul iunie – decembrie 2022. În funcție de specificul 

proiectului, perioada de implementare poate fi de minim 4 luni și maxim 6 luni. 
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Alegerea numărului final de proiecte si proiectele câștigătoare se va face în funcție de propunerile de 

proiecte primite, relevanța și impactul acestora, precum și încadrarea în limita de buget disponibilă 

pentru întregul program. O organizație poate aplica cu maxim două idei de proiect.  

Decizia finală cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată în perioada de jurizare a 

proiectelor, pe baza necesității relevate de bugetul aplicanților și la strategia de alocare a fondului 

total către proiectele selectate. Decizia juriului este finală și irevocabilă. Finanțarea va fi acordată în 

mai multe tranșe, în urma raportărilor periodice în baza unui contract de grant nerambursabil.  

Contribuţia organizației, a grupului de inițiativă 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). 

 Cei interesați pot adresa întrebări referitoare la acest apel pentru Cereri de finanțare prin e-mail, 

până la data de 18 mai 2022, în atenția: 

Monica Bobe – manager de granturi 

E-mail: monica@fundatiacomunitaragalati.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monica@fundatiacomunitaragalati.ro
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CALENDAR 2022-20233 

 

 
3 Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, pe canalele de 

comunicare oficiale: pagina de Facebook a Fundației Comunitare Galați și pe website-ul Fondului 

www.fonduldamen.ro  

 

 

 
Perioada de înscriere a ideilor de proiecte 

și preselecția pentru Incubator 
 2 mai - 20 mai 

 
Incubator pentru proiectele preselectate  23 mai -  27 mai  

 
Termen pentru transmiterea aplicațiilor 

finale rezultate în urma Incubatorului 
 27 mai 

 
Jurizarea și selecția proiectelor  30 mai - 9 iunie  

 
Desemnarea  proiectelor selectate pentru 

finanțare și informarea aplicanților  10 iunie 

 
Anunțarea publică a proiectelor 

câștigătoare 
 20 iunie 

 
Proces de contractare pentru proiectele 

câștigătoare  14 - 17 iunie 

 
Implementarea și monitorizarea 

proiectelor 

 

  iunie -  20 decembrie 

 
Raportări finale ale proiectelor 

 
21 decembrie –  

20 ianuarie 2023 

https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraGalati/
http://www.fonduldamen.ro/
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CONDIȚII GENERALE 

CINE POATE ÎNSCRIE IDEI DE PROIECTE? 

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, grupuri de 

inițiativă4 și instituțiile de învățământ (școli, licee, facultăți sau centre educaționale pentru școlari) 

prin asociațiile de părinți/profesori sau grupuri de inițiativă din aceste instituții, care vor desfășura 

activitățile propuse în Galați.  

Organizația care aplică trebuie să aibă minimum un an experiență în implementarea de 

proiecte în domeniul mediului și/sau educației. Grupurile de inițiativă pot cumula experiență 

personală în proiecte de educație sau mediu și în poziții de coordonare de proiecte din domeniile 

amintite. Apreciem parteneriatele cu alte organizații sau instituții de învățământ și/sau cercetare 

pentru realizarea obiectivelor din proiect. Partenerii pot fi: organizații neguvernamentale și 

nonprofit, alte instituții de educație sau instituții de cercetare nonprofit, autorități publice locale și 

centrale, instituții/agenții publice, unități administrativ-teritoriale. Partenerii trebuie să aibă dreptul 

și capacitatea, conform statutului lor, să acționeze în domeniul vizat de proiect. 

Într-un grup de inițiativă, încurajăm echipe interdisciplinare formate din profesori, elevi/studenți 

sau pasionați de diverse științe/domenii din medii profesionale diverse, precum și parteneriate cu 

domeniul academic sau de cercetare. Un grup de inițiativă mai poate include și alte categorii precum: 

comitete de elevi, cluburi, asociații de părinți, absolvenți sau locatari. 

Sunt eligibili aplicanți care locuiesc și/sau lucrează în Galați (municipiu și Județ), dar sunt binevenite 

parteneriate și cu organizații din alte județe, cu condiția să ateste o implicare activă, pe termen lung 

(minim 2 ani) în comunitatea locală din Galați, printr-un un acord de parteneriat. Partenerii nu 

beneficiază de un buget separat în cadrul finanțării. Contribuția lor poate fi sub formă de voluntariat 

sau prin costuri acoperite de aplicant. 

 
4 Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane individuale 
care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect 
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Nu sunt eligibili să participe angajații DAMEN SHIPYARDS GALAȚI, ai Fundației Comunitare Galați sau 

ai organizațiilor afiliate. În cazul unei dualități de interes5, situația va fi supusă politicilor de evitare a 

conflictelor și dualităților de interes ale Fundației Comunitare Galați. Persoana în cauză nu va participa 

sub nicio formă în procesul decizional de finanțare și nu va beneficia de niciun drept financiar în cazul 

acordării unei finanțări organizației din care face, de asemenea, parte. 

ARII  DE INTERES ALE FONDULUI 
 

Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu acordă finanțare pentru proiecte care, 

îmbinând rezolvări concrete cu educarea unor comportamente responsabile, se încadrează pe una 

din cele două direcții:  

SOLUȚII LA PROBLEME DE MEDIU 

⇒ gestionarea deșeurilor selectivă, reciclare, reducerea plasticului și a amprentei de carbon; 

⇒ sisteme inteligente pentru utilizarea resurselor regenerabile în școli sau spațiul public; 

⇒ Informarea, și conștientizarea cetățenilor cu privire la calitatea aerului sau apei cu soluții de 

monitorizare a lor; 

⇒ gestionarea și valorificarea deșeurilor compostabile, soluții pentru evitarea risipei alimentare 

și folosirea deșeurilor alimentare într-un sistem de compostare sau alimentare a unei grădini, 

sere, alături de componenta educațională ; 

⇒ încurajarea și implementarea unui sistem de economie circulară în cadrul școlii/organizației 

prin gestionarea și valorificarea deșeurilor produse; 

⇒ digitalizarea educației pentru a reduce amprenta de carbon;  

⇒ soluții pentru arderea deșeurilor din mediul rural pe câmpuri, combaterea poluării râurilor cu 

plastic și alte deșeuri. 

 
5 Dualitatea de interes se referă la situația în care un membru al Fundației Comunitare Galați sau al DAMEN SHIPYARDS 
GALAȚI este implicat într-o altă organizație care dorește să aplice la Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu.  
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EDUCAȚIE DE MEDIU 

⇒ Programe educaționale pentru protecția mediului, îngrijirea spațiilor comunitare și gestionarea 

deșeurilor; programele educaționale să fie însoțite de soluții de infrastructură potrivite; 

⇒ programe care stimulează gândirea critică și leadership-ul, precum și spiritul antreprenorial al 

tinerilor în a adresa probleme de mediu; în astfel de proiecte, tinerii devin educatori, 

antreprenori sau project manageri; 

⇒ Reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea prin programe despre floră-

faună, energie regenerabilă, biodiversitate; programele trebuie să fie conectate și cu o soluție 

de infrastructură; 

⇒ Programe de educație pentru conservarea și protejarea apelor, a Dunării și a afluenților săi, de 

protejare și menținere a unui comportament responsabil cu mediul și râurile, combaterea 

poluării cu plastic, mucuri de țigară etc. Aceste programe trebuie însoțite de o soluție inovativă. 

CE IDEI DE PROIECTE SELECTĂM? 

Salutăm proiectele care pot fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact, ușor 

transferabile și repetabile. Căutăm inițiative mici și mari deopotrivă, care au capacitatea de a 

influența grupuri și chiar întregi comunități, în domeniul mediului și a educației de mediu. 

Exemple de proiecte ce pot fi finanțate (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):  

✔ Proiecte de dezvoltare a leadership-ului, a autonomiei în învățare și/sau a gândirii critice care 

să producă rezultate măsurabile în rândul copiilor și tinerilor;  

✔ Proiecte educaționale non-formale de tip STEM, interdisciplinare cu aplicabilitate în educația 

de mediu, conectate cu o soluție practică de punere în aplicare a abilităților sau informațiilor 

dobândite; 

✔ Proiecte de inovare sau activare a spațiilor comunitare sau din școală printr-o investiție în acel 

spațiu sau activități de învățare prin joacă, pe termen lung, cu componentă clară de educație 

ecologică; 

✔ Ateliere despre floră-faună, energie regenerabilă, managementul deșeurilor, biodiversitate, 

ecosisteme cu aplicabilitate într-un proiect practic sau conectate cu o soluție de infrastructură; 



 
 
 
 
 

11 
 

✔ Derularea diferitelor activități educaționale recurente legate de reciclarea, reutilizarea și 

reducerea deșeurilor alături de o soluție de infrastructură; 

✔ Educația privind scopul și rolul colectării selective a deșeurilor, precum și introducerea și 

familiarizarea cu diferite tehnici sau soluții inovative de reciclare, reutilizare sau reducerea 

deșeurilor;  

✔ elaborarea unor programe non-formale și a unor soluții de mediu pentru atingerea 

obiectivului de ”școală ecologică/verde”, ”școală smart”, ”cartier verde” sau zona/școala 

”zero-waste” (0 deșeuri). 

EXEMPLE DE PROIECTE CARE NU sunt de interes  pentru FOND 

 (lista este doar orientativă, nu este exhaustivă): 

⊗ Ateliere/ activități educaționale punctuale care nu au ca finalitate rezolvarea unei probleme de 

mediu, modelarea unor comportamente sau mentalități pe termen lung, ci doar ocuparea 

timpului sau recreere; de asemenea, nu considerăm eligibile atelierele/ activitățile 

educaționale care nu sunt conectate cu o soluție inovativă de rezolvare a problemei 

identificate; 

⊗  Exclusiv realizarea de platforme digitale sau programe educaționale teoretice; 

⊗ Activități punctuale de învățare care nu implică publicul vizat într-un program recurent de 

învățare; 

⊗ Conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară 

a celor învățate; 

⊗ Ecologizări punctuale de spații care nu sunt însoțite de un program de educare a populației; 

⊗ Campanii de plantări punctuale care nu sunt însoțite de activități educaționale și de 

monitorizarea capitalului verde; 

⊗ Proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor cu echipamente/ tehnologie, neînsoțite de un 

program de formare pentru utilizarea acestora și de urmărirea modului în care sunt puse în 

practică cele învățate. 
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Eligibilitatea cheltuielilor 

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile? 

 

Cheltuielile pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie în directă legătură cu realizarea 

activităților și dezvoltarea soluțiilor propuse în proiect. Lista de mai jos este orientativă, nu 

exhaustivă:  

✔ Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice, licențe software şi servicii 

educaționale online cu condiția de a reprezenta instrumente pentru desfășurarea activităților 

recomandate și nu un scop în sine și se înscriu în obiectivele fondului (inclusiv materiale online, 

dezvoltare software, animații și materiale video);  

✔ Materiale, componente, piese, tehnologie pentru dezvoltarea unor soluții tehnice sau a unui 

sistem inteligent de tratare a unei probleme de mediu care contribuie la scopul și ariile de 

interes ale Fondului; 

✔ Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor și orice alte echipamente inovative pentru 

activarea unui spațiu comunitar sau echipamente pentru transformarea unui spațiu de 

învățare non-formal;  

✔ Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă pentru experți (nu mai mult de 5% din total 

buget pe linia de resurse umane);  

✔ Cheltuieli cu resursele umane: de coordonare, management de proiect (de exemplu: 

implicarea unor traineri, invitați, persoane specializate în lucrul cu copiii/tinerii, experți pentru 

susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 20 % din bugetul total 

al proiectului;  

✔ Cheltuieli de regie - Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare, servicii 

contabile, comisioane.) – maxim 2 % din total buget; 

✔ Este obligatorie includerea unui buget pentru partea de comunicare și promovare a 

proiectului în social media cât și offline: ex: Facebook Ads/Instagram, servicii foto/video, afișe 

și pliante de informare, panouri, clip video, etc. Costurile pot fi susținute și din co-finanțare, 

prin muncă voluntară, expertiză în echipa de proiect sau prin parteneriate, cât timp este clar 

evidențiat acest rol în cererea de finanțare;  
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✔ Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele neeligibile și care sunt necesare 

în mod direct în implementarea proiectului.   

Ce tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile?  

 

⊗ Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi/sau materiale didactice sau pentru 

dotarea sau amenajarea laboratoarelor, bibliotecilor, spațiilor verzi sau a altor spaţii educaționale 

sau publice fără un program educațional sau de implicare a comunității în educarea și folosirea 

lor. Acestea sunt eligibile numai dacă acestea sunt justificate alături de desfășurarea 

componentei educaționale a proiectului;  

⊗ Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă, chirie sau utilități; 

⊗ Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte – încurajăm folosirea mijloacelor 

digitale în locul hârtiei;  

⊗ Schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;  

⊗ Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;  

⊗ Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;  

⊗ Planuri de lecție sau proiecte didactice;  

⊗ Achiziționarea de echipamente motorizate (ex. motoferăstrău, motocoasă etc.) care vor fi folosite 

punctual într-o singură activitate de amenajare. 

Important! Cheltuielile vor putea fi făcute doar în perioada de implementare a proiectelor declarate 

câștigătoare: iunie 2022  – 20 decembrie 2022, cu raportare finală până la data de 20 ianuarie 2023 

și raportare intermediară (după  caz). 
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Descrierea etapelor concursului de proiecte 
 

1. Perioada de aplicații și preselecție: 2 – 20 mai (un aplicant poate înscrie maxim 2 aplicații și 

maxim 2 variante de aplicație, în cazul în care primește feedback de la Fundația Comunitară Galați 

- FCG). În perioada de aplicații este inclusă și preselectarea aplicațiilor finale pentru incubator. 

Recomandăm înscrierea înainte de termen pentru a beneficia de feedback sau suport din partea 

echipei FCG care acordă consultanță, la cerere. La finalul acestei perioade, toți aplicanții sunt 

informați direct dacă ideea lor de proiect a fost selectată pentru Incubator. 

2. Incubatorul de proiecte: 23 – 27 mai. Incubatorul are loc sub forma unor workshop-uri online, 

offline sau hibrid cu aplicanții preselectați. În această perioadă, aplicanții pot reveni și îmbunătăți 

aplicația și au dreptul de a transmite varianta finală (îmbunătățită) a cererii de finanțare. 

Termenul pentru transmiterea cererii de finanțare finale este 27 mai. 

3. Selecția și jurizarea proiectelor: Aplicațiile finale sunt transmise Juriului. Evaluarea de către 

membrii Juriului va fi sub formă de jurizare individuală, interviuri și decizie de grup. În urma 

acestor analize, juriul va selecta cele mai bune aplicații și propun către finanțare un număr de 

minim 2 – maxim 5 proiecte. Juriul poate transmite și recomandări către aplicanți privind 

activitățile, parteneriatele sau bugetul. Decizia juriului este comunicată direct către aplicanții 

câștigători în data de 10 iunie 2022. După acceptul deciziei, toți aplicanții sunt informați dacă au 

fost selectați și începe procedura de contractare între aplicanții câștigători și Fundația 

Comunitară Galați. 

4. Anunț public al proiectelor câștigătoare: În data de 20 iunie, după ce câștigătorii încheie 

procedura de contractare, Fundația Comunitară Galați va anunța public proiectele finanțate.  

5. Implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor: implementarea proiectelor începe de 

îndată ce acestea au încheiat contractul cu Fundația Comunitară Galați. Implementarea și 

monitorizarea lor se desfășoară până la data de 20 decembrie 2022. Raportarea finală a 

proiectelor se va realiza de la finalizarea implementării până la data de 20 ianuarie 2023.  
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PRESELECȚIA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE 

Etapa 1, preselecția, urmărește eligibilitatea înscrierii formularelor, a aplicantului/coordonatorului 

de proiect și a includerii în incubatorul de proiecte. Preselecția, realizată de echipa de FOND a 

Fundației Comunitare Galați, va fi făcută pe baza următoarelor criterii: 

 

(1) Formularul de înscriere a ideii de proiect  - cererea de finanțare 

⮚ Cererea de finanțare a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul 

corespunzător, cu toate anexele cerute. 

⮚ Formularul este completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică 

proiectului, se va face mențiunea N/A). 

Un aplicant poate depune maxim 2 idei de proiect, ideal din domenii diferite sau care abordează 

probleme/zone diferite, cu parteneriate diferite. Dintre cele două idei, va primi finanțare propunerea 

care va lua punctajul cel mai mare în ordinea punctajului jurizării generale. Cealaltă propunere va fi 

eliminată, indiferent de punctajul primit în raport cu alte aplicații.  

(2) Organizația, Coordonatorul și echipa de proiect: 

⮚ Coordonatorul proiectului are vârsta minimă 18 ani. 

⮚ Nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice 

(administrative) sau societăți cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale. 

⮚ Nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării 

(ne)vinovăției.  

⮚ Cei care depun aplicația fac parte din categoriile eligibile; echipa este formată din minim 3 

reprezentanți, dintre care cel puțin unul locuiește sau este implicat activ în Galați (lucrează, are 

parteneriate, etc). 

⮚ Experienţa responsabilului de proiect și a celor implicați în realizarea proiectului este relevantă și 

suficientă pentru a permite finalizarea cu succes a proiectului, cu atingerea obiectivelor descrise. 

⮚ În cazul parteneriatelor: existența și detalierea implicării acestora în activități specificate. 

⮚ Sunt organizații non-guvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, 

înregistrate legal în România conform Ordonanței 26/2000, grupuri comunitare (organizații 

neguvernamentale locale sau organizații locale fără personalitate juridica), asociații de 
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proprietari înregistrate legal în România conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, unități de învățământ. 

⮚ Nu sunt în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare sau au activitatea suspendată, și-au 

îndeplinit toate obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și nu au datorii fiscale. 

⮚ Nu au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare. 

⮚ Au sau pot prezenta un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţilor 

(ex. site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.) și fac dovada acestora la aplicare. 

⮚ Respectă condițiile menționate în acest Ghid. 

⮚ Sunt independente de guvern și alte autorități publice locale, regionale și naționale 

(excepție: unitățile de învățământ reprezentate de asociații sau grupuri de inițiativă). 

⮚ Nu au scop lucrativ. 

⮚ Nu sunt partide politice. 

⮚ Nu acționează ca intermediari. 

⮚ Au capacitatea să acționeze în domeniul abordat prin proiect. 

(3) Ideea de proiect: 

⮚ Este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică. 

⮚ Nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe 

considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau 

apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice. 

⮚ Activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale, valorile și ariile de interes ale 

fondului.  

⮚ Toate activitățile propuse se vor desfășura în județul, respectiv municipiul Galați. 

⮚ Permite implicarea activă a membrilor comunității sau a grupului țintă în dezvoltarea, 

realizarea sau utilizarea proiectului.  

⮚ Problema (oportunitatea) este descrisă clar și este resimțită de o parte cât mai mare din 

comunitatea locală sau din beneficiarii organizației/ grupului iar soluția propusă este de folos 

pentru o parte largă din comunitate sau grupul țintă, așa cum reiese din descrierea ei. 

Ideile și organizațiile care sunt preselectate în această etapă, vor fi invitate să participe la etapa 

următoare: Incubatorul de proiecte.  
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Etapa 2: Incubatorul de proiecte este un mecanism de sprijin pentru organizațiile și grupurile de 

inițiativă pentru a-și dezvolta ideea într-un proiect fezabil, cu șanse de finanțare. De asemenea, rolul 

incubatorului este și acela de a aduce împreună echipele care au idei pentru Galați pentru a crea 

posibile sinergii în planificarea propunerilor de proiecte. Incubatorului va consta într-o serie de 

workshop-uri online sau hibrid cu experți din domeniile de finanțare și reprezentanți ai FONDULUI.  

Ne dorim să includem în Incubatorul de proiecte toate ideile eligibile. Cu toate acestea, pentru a putea 

să organizăm Incubatorul în parametri optimi, numărul maxim de aplicanți cu care putem lucra este 

de 156, preselectați în etapa anterioară. Toți aplicanții vor fi informați dacă au fost selectați pentru 

participarea în incubator.  

Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita un interviu pentru a determina preselecția în etapa de 

incubare. Doar ideile care se înscriu în etapa de aplicare pot ajunge în incubator.  

 

Luând în considerare situația creată de pandemia cu COVID 19, cât și situația conflictului armat între 

Rusia și Ucraina, echipa de management a FONDULUI își menține dreptul de a cere reformularea, 

restructurarea proiectului și a bugetului de comun acord în cazul unei eventuale situații de forță 

majoră.  

În cadrul procesului de selecție, Fundația Comunitară Galați poate solicita, înainte sau ulterior 

completării formularelor de cererea de finanțare, documente precum (dar nu exclusiv): actele 

constitutive ale organizației, bilanțul contabil, CV-ul membrilor echipei implicate în proiect, 

documente care să ateste acreditarea serviciilor oferite în cadrul proiectului (dacă este cazul), 

acorduri de parteneriat semnate (dacă este cazul), documente care să ateste că persoana care 

semnează documentele aplicantului este autorizată în acest sens, cazier judiciar. În cazul în care 

documentele trimise sunt în contradicție cu informațiile prezentate în formularul de cerere de 

finanțare, proiectul va fi respins. 

Comitetul de jurizare poate propune îmbunătățiri sau modificări asupra unui proiect declarat 

câștigător și care urmează să primească finanțare, modificări ce vor fi aprobate împreună cu 

aplicantul. Beneficiarul finanțării are obligația să respecte întocmai planul proiectului și bugetul. 

 
6 numărul este estimativ, echipa de FOND se va adapta în funcție de aplicațiile eligibile pentru incubator. 
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CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
1. Impactul și sustenabilitatea proiectului – 5 puncte 

o Proiectul răspunde unei nevoi locale clar identificate și soluţionează o problemă de mediu sau 

educație de mediu relevantă din comunitate. 

o Prezentarea proiectului arată în ce măsură intervenția va produce o schimbare și o 

îmbunătăţire în activităţile beneficiarilor pe termen lung. 

o Numărul beneficiarilor direcţi și al beneficiarilor indirecţi; Comunitatea/grupul țintă vizat este 

implicat(ă) activ în implementarea activităților. 

o Proiectul este ușor transferabil, repetabil și versatil, cu posibilitatea de implicare a unor 

comunități mai numeroase sau extinse geografic. 

o Potenţialul de a dezvolta comportamente şi atitudini în comunitate. 

2. Prezentarea și administrarea proiectului  (metodologie, fezabilitate, coerență și comunicare) 

– 5 puncte 

o Prezentarea proiectului justifică implicarea membrilor echipei în desfășurarea activităților; 

o Proiectul presupune un raport cost–rezultate eficient. 

o Activitățile și calendarul sunt descrise clar, modul de implementare este clar prezentat, 

proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate. 

o Resursele financiare sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea 

rezultatelor propuse. 

o Sunt prevăzute activități de promovare a proiectului online și offline și alocate resurse pentru 

acestea (fie că sunt bugetate sau acoperite prin muncă voluntară, parteneriate strategice). 

3. Caracterul inovativ – 5 puncte  

o Căutăm proiecte care gândesc ”outside the box” curajoase, ambițioase, vizibile în comunitate, 

care propun soluții noi, cu potențial de replicare și de către alte grupuri sau inițiatori din 

comunitate sau la nivel național. Proiectele trebuie să fie îndeajuns de îndrăznețe pentru a 

intra pe agenda publică, astfel încât să poată servi ca un model pentru inițiative similare, pot 

fi proiecte tip ”pilot” pe care să le susținem în ediții viitoare. 

o Proiectul propune o viziune modernă, metode creative, non-formale de educație de mediu, cu 

implicare activă și recurentă a beneficiarilor, pe termen lung, chiar și după finalizarea 

implementării proiectului. Urmărim ca viziunea să poată fi atinsă cu ajutorul soluției propuse.  
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o Proiectul propune o soluție inovativă, tehnică nouă, smart, inedită de intervenție asupra 

problemei de mediu identificate cu o componentă de educare și conștientizare a grupului țintă 

asupra folosirii ei. 

4.      Capacitatea instituţiei/organizației aplicante de a implementa proiectul - 5 puncte 

o Grupul de inițiativă sau organizația demonstrează capacitate de implementare a activităţilor 

proiectului prin resursele de care dispune. 

o Experienţa și expertiza responsabilului de proiect şi a celor implicați în realizarea și 

monitorizarea proiectului este relevantă.  

o Echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: 

implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului, comunicare. 

o Organizația sau echipa de proiect are parteneriate strategice cu alte organizații sau instituții 

care atestă un plus de valoare adusă proiectului; aplicanții sunt echipe multidisciplinare sau 

profesionale diverse. 

COMITETUL DE EVALUARE A PROIECTELOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS 

Comitetul de evaluare a proiectelor înscrise în concursul desfășurat în cadrul Fondului Damen 

pentru inovație în educația de mediu este format din experți în domeniile Fondului, conectați la 

comunitatea gălățeană și reprezentanți ai Companiei Damen Shipyards Galați precum și ai Fundației 

Comunitare Galați. 

Componența juriului va fi anunțată pe pagina programului. 

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, după cum urmează: 

1. Impactul proiectului – maxim 5 puncte 

2. Administrarea și prezentarea proiectului – maxim 5 puncte 

3. Caracterul inovativ al proiectului – maxim 5 puncte 

4. Capacitatea de implementare a echipei de proiect/organizației – 

maxim 5 puncte 

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. 
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Juriul va evalua independent, apoi va susține interviuri și va lua decizia de finanțare în grup. DECIZIA 

JURIULUI ESTE DEFINITIVĂ ȘI INCONTESTABILĂ  

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE A UNUI PROIECT 
 

Înscrierea proiectului se va face prin descărcarea, completarea și transmiterea prin e-mail a 

următoarelor documente: 

1. Cererea de finanțare - Anexa A.1 

2. Bugetul Proiectului - Anexa 2 

3. C.V.-ul coordonatorului de proiect și o scrisoare de recomandare pentru acesta. 

4. Pentru organizații sau grupuri de inițiativă cu experiență de minim un an: raport anual de 

activitate care să includă și un raport financiar al organizației/grupului de inițiativă 

Formularul și anexele împreună cu cv-ul coordonatorului vor fi trimise la adresa Grant Managerului 

programului: info@fundatiacomunitaragalati.ro. În 24h veți primi o confirmare a înregistrării 

complete a cererii voastre de finanțare. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe 

adresa de e-mail a Grant managerului, Monica Bobe: monica@fundatiacomunitaragalati.ro sau să ne 

telefonați la numărul de telefon 0745.089.060 în intervalul orar 10:00 – 17:00.  

Procedură de contractare în cazul proiectelor câștigătoare 

După ce un proiect este declarat câștigător și decizia, împreună cu eventualele recomandări de 

ajustare a activităților sau bugetului sunt transmise către aplicant și acceptate în scris de către acesta, 

Fundația Comunitară Galați va încheia un contract de finanțare nerambursabilă/contract de grant, iar 

aplicantul va deveni beneficiar sau ”grantee” al FCG. Finanțarea va fi acordată într-un sistem de 

tranșe, aspecte stipulate în contractul de finanțare. Documentele din cererea de finanțare 

(actualizate, dacă este cazul) vor deveni anexe la contractul de finanțare.  

Pe lângă documentele menționate pentru etapa de aplicare, la momentul contractării vom solicita și 

următoarele documente, în cazul persoanelor juridice: 

o copia celui mai recent statut al organizației şi a hotărârii judecătorești corespunzătoare 

(Încheiere judecătorească), definitivă şi irevocabilă. Dacă statutul inițial şi modificările la 

mailto:info@fundatiacomunitaragalati.ro
mailto:monica@fundatiacomunitaragalati.ro
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acesta nu sunt incluse într-un document distinct final, atunci trebuie atașate copii ale statutului 

inițial şi ale tuturor documentelor ulterioare/adiționale, inclusiv ale hotărârilor judecătorești 

corespunzătoare, definitive şi irevocabile. Copie după încheierea judecătorească definitivă; 

o copie după un extras din Registrul special Fundații/Asociații;  

o Certificatul de Atestare Fiscală valabil emis de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, 

care certifică faptul că organizația beneficiară nu are datorii (original sau semnat digital de 

către ANAF); 

o cazier judiciar și fiscal al coordonatorului (în original);  

o bilanț anual (electronic);  

o contractul de finanțare nerambursabilă semnat în dublu exemplar, la sediul FCG sau semnat 

electronic și ulterior transmis prin poștă/curier la sediul FCG, urmând să returnăm un exemplar;  

o extras bancar al Asociației pentru IBAN. Recomandăm deschiderea unui cont nou pentru 

proiect, în funcție de finanțare;  

o declarație pe proprie răspundere din partea coordonatorului de proiect. 

Pentru persoanele fizice (grup de inițiativă) vom solicita: 

o copii după buletin ale tuturor membrilor grupului de inițiativa (minim 3); 

o cazier judiciar pentru toți membrii grupului;  

o cazier fiscal pentru toți membrii grupului; 

o extras de cont al coordonatorului pentru viramentul bancar al finanțării; 

o declarație pe proprie răspundere din partea coordonatorului de proiect. 

De asemenea, în cazul în care activitățile se desfășoară într-un spațiu public (școală, grădiniță, club, 

etc.) sau într-un spațiu pentru care organizația/grupul aplicant nu are drept de administrare vom 

solicita, dacă nu am primit la momentul aplicației, un contract de parteneriat instituțional sau drept 

de administrare.  

Prin completarea cererii de finanțare, aplicanții la programul de granturi „Fondul Damen pentru 

inovație în educația de mediu” își iau angajamentul: 

● să respecte toate articolele din prezentul regulament al programului de finanțare; 

● să accepte că decizia juriului de evaluare și a finanțatorului este finală și irevocabilă. 
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Administratorii programului de granturi își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un 

proiect a fost desemnat câștigător, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre 

prevederile acestui Ghid care servește ca regulament de finanțare.  

   SUCCES! 

Echipa de Fond 

 

PARTENERII FONDUL DAMEN PENTRU INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIA DE 

MEDIU 
 

Finanțările sunt oferite de compania Damen: 

Companie internațională, fondată în 1927, care oferă soluții maritime inovatoare, ce folosesc în mod 

responsabil resursele naturale și protejează mediul maritim. Șantierul naval Damen din Galați a fost 

înființat în 1999, iar de atunci compania este un membru semnificativ al comunității gălățene 

 

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară Galați 

Mobilizăm resursele comunității pentru a satisface nevoile comunității și dezvoltăm o 

infrastructură locală a filantropiei – unde lideri informali, ONG-uri și companii – pot să se 

întâlnească, să lucreze și să producă o schimbare pozitivă, cu efect multiplicator. În 5 ani  de 

activitate, am adunat fonduri de la companii și donatori individuali și am finanțat peste 92 de 

proiecte și burse din Galați cu peste 515.1297 lei și începând cu anul acesta finanțăm cauze și din 

Constanța.  

Fundația Comunitară Galați este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 19 fundații 

comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume. Pentru mai multe detalii, vizitați 

www.fundatiacomunitaragalati.ro.  

 
7 Cifre raportate în perioada 2015 -2019 

http://www.fundatiacomunitaragalati.ro/

