
   
  

 
 

 
 

 

 
 

APEL DE PROIECTE 
 

MINIGRANTURI PENTRU ASOCIAȚIILE DE ELEVI ȘI STUDENȚI  
 

 

 

Referința: Build Solid Ground, contract no. CSO-LA/2017/388 - 027 
Entitatea care acordă finanțarea: Fundația ”Alături de Voi” România 

 
 
 
 
  



   
  

 
 

 
 

 
I. CONTEXT  

 

În prezent, la nivel mondial, 1 miliard de oameni locuiesc în aşezări urbane supraaglomerate, 1.6 miliarde de 
oameni trăiesc fără un adăpost adecvat, iar peste 1 miliard de persoane trăiesc în sărăcie, fără acces la servicii 
de bază. Mai mult, în fiecare an, milioane de oameni din întreaga lume sunt evacuați din propriile case, 
împotriva voinței lor și fără consultare sau compensare echitabilă, sau sunt forțați să-și abandoneze casele 
pentru a fugi de conflicte armate, persecuții politice, dezastre naturale și / sau dificultăți economice. 

Deşi există multe soluții pentru a asigura condiții de trai decente și pentru a combate sărăcia: crearea de 
oportunități de angajare, creșterea accesului la educație, îmbunătățirea sistemului medical, modernizarea 
infrastructurii, dezvoltarea tehnologiei și multe altele, una dintre acestea ar trebui să fie prioritatea numărul 
unu, și anume: crearea de locuințe sigure şi stabile! 

Ghidaţi de această viziune, cele mai importante foruri internaționale au creat o serie de iniţiative, strategii şi 
programe în jurul conceptului de locuire globală, cu scopul de a sprijini eforturile legate de urbanizare şi de 
locuire sustenabilă, dintre care, poate cele mai importante sunt: AGENDA 2030 sau OBIECTIVELE DE 
DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD) şi HABITAT III - NOUA AGENDĂ URBANĂ.  

Publicul general trebuie să se implice în acţiuni de susţinere a acestor strategii, dacă se dorește ca guvernele 
naționale și internaționale să poată fi trase la răspundere pentru implicarea lor în atingerea obiectivelor din 
Noua Agendă Urbană sau Agenda 2030. Creșterea implicării active a cetățenilor din Uniunea Europeană este 
un aspect foarte important, mai ales că U.E. se constituie într-un jucător important când vine vorba despre 
stabilirea, la nivel național și european, a pașilor de urmat pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. 

În perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2021, Fundaţia „Alături de Voi” România este parte din proiectul „BUILD 
Solid Ground”, derulat de un consorțiu de 14 parteneri din 8 țări europene, sub coordonarea Organizației 
Habitat for Humanity International din Slovacia şi finanțat de Comisia Europeană în cadrul DEAR (Development 
Education and Awareness Raising).  

Obiectivul principal al proiectului Build Solid Ground este să faciliteze implicarea activă a cetățenilor europeni  
în probleme ce ţin de locuire, terenuri, comunități urbane și pentru îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) nr. 11 și a Noii Agende Urbane (Habitat III).  

În acest sens, proiectul cuprinde o serie de activităţi pentru reducerea sărăciei şi de promovare a accesului la 
locuinţe decente şi urmăreşte încurajarea implicării active a cetățenilor europeni în acţiuni de dezvoltare 
globală, în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă, asumate la nivel mondial.  

Rolul Fundației „Alături de Voi” România în cadrul proiectului este de a derula campanii de conștientizare în 
rândul elevilor și studenților din judeţele Iaşi, cu privire la reducerea sărăciei, egalitatea de gen, muncă decentă 
și creștere economică, dezvoltarea orașelor și transformarea lor în așezări sigure şi durabile.   

De asemenea, pentru a aduce cât mai mult obiectivele globale în atenţia publicului larg, ADV România va 
derula în comunitate octombrie - decembrie 2020, flash-moburi şi expoziţii de fotografie, precum va continua 



   
  

 
 

 
 

derularea unor campanii de informare și conștientizare a elevilor și studenților cu privire la obiectivele de 
dezvoltare durabilă.   

De asemenea, ADV România este implicată într-o amplă campanie de advocacy la nivel local, național și 
european, campanie care vizează sectorul de afaceri, autoritățile locale și naționale, sectorul educațional (școli 
generale, licee și universități), precum și membri ai Parlamentului, mass-media, cu scopul de a produce 
schimbări pozitive prin adoptarea de politici publice, în acord cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
adoptată de statele membre ONU, inclusiv de România, la Summit-ul din septembrie 2015. 
 
La nivel național, ADV România are ca parteneri Organizația Habitat for Humanity România și Centrul Național 
de Resurse pentru Voluntariat Pro Vobis, iar la nivel european organizațiile Habitat for Humanity din Slovacia, 
Marea Britanie, Irlanda, Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, precum și Dublin Institute of Technology, 
Organizația Engineers without Borders Irlanda, Foundation for Africa din Ungaria, Parteners for Democratic 
Change Slovacia și Slovak Centre for Communication and Development. 
 
II. OBIECTIVE, PRIORITĂȚI TEMATICE, ACTIVITĂȚI ELIGIBILE SUBGRANT-URI ȘI GRUP ȚINTĂ VIZAT 
 
Una dintre componentele cheie ale proiectului este acordarea de subgrant-uri asociațiilor de elevi și studenți, 
legal constituite, care doresc să se alăture eforturilor de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în 
rândul tinerilor.  
 
Alocarea financiară pentru această competiție de minigranturi este de maxim 15,400.00 Euro, reprezentând 
73,766.00 RON, în cadrul acestei competiții putând fi finanțate un număr maxim de 7 asociații ale elevilor și 
studenților cu o valoare maximă de 10,538.00 lei/per grant (echivalentul a 2200 Euro). Grant-urile vor fi 
acordate într-o singură tranșă, după semnarea contractului de grant, cheltuielile realizate fiind justificate prin 
înaintarea de rapoarte tehnice și financiare, în conformitate cu cerințele solicitate. 
 
 
Obiective:  
 
Obiectivele acestui apel de proiecte se suprapun obiectivelor proiectului “Build Solid Ground”: 

• Conștientizarea cetățenilor din U.E. cu privire la nevoile, drepturile, soluțiile și angajamentele asumate 
la nivel global precum și despre agenda globală cu privire la locuire, terenuri și comunitățile urbane;  

• Educarea cetățenilor UE și facilitarea înțelegerii aspectelor legate de terenuri, locuire, egalitatea de 
gen și inter-dependențe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;   

• Motivarea cetățenilor UE astfel încât aceștia să devină actori implicați în dezvoltarea globală și în 
domeniul locuirii.   
 

Priorități tematice:  
 
Prin aceste granturi, urmărim să finanțăm proiecte de conștientizare, educare și sensibilizare legate de 
implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe Obiectivele 1 (fără sărăcie), 5 (egalitate de gen), 8 
(muncă decentă), 11 (orașe și comunități durabile). 
 
 
 



   
  

 
 

 
 

Abordarea acestor obiective trebuie să fie cu accent pe:  
 
#drepturi de proprietate pe terenuri  
#urbanizare și modernizare locuințe informale  
#egalitate de gen și dreptul de proprietate al femeii  
#schimbări climatice din perspectiva accesului la locuire și adăpost. 
 
 
Activități  eligibile: 

• Activități de informare, conștientizare, sensibilizare cu privire la problematica locuirii, a sărăciei și a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;  

• Dezbateri, workshop-uri, seminarii, ateliere de lucru adresate tinerilor, care să atingă una sau mai 
multe priorități tematice ale proiectului; 

• Activități creative și culturale (acțiuni stradale, dialoguri, proiecție de filme, etc.) care să atingă aspecte 
relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă; 

• Producția și realizarea de materiale de comunicare, precum și distribuția acestora prin media 
tradițională și noile media; 

• Flash-moburi și alte acțiuni publice, participative; 

• Publicații (pliante, producții audiovizuale, materiale de campanie etc); 

• Materiale video, audio, foto sau scrise despre persoanele afectate de inegalități, din perspectiva 
locuirii, pentru utilizare în mass-media sau social media.   

 
 
Fiecare proiect trebuie să înregistreze rezultatele acțiunilor pe suport video și foto și să le disemineze prin 
canale online și offline.  
 
Următoarele tipuri de acțiuni sunt considerate neeligibile: 

• Acțiuni care se referă în mod exclusiv sau preponderent la acoperirea unor taxe pentru participare 
individuală la ateliere de lucru, seminarii, conferințe, congrese;  

• Acțiuni  care se referă în mod exclusiv sau preponderent la burse individuale pentru studii sau formări;  

• Acțiuni care sprijină partidele politice;  

• Acțiuni care vizează activități de strângere de fonduri; 

• Finanțarea directă a aplicantului;   

• Acțiuni care discriminează persoane sau grupuri de persoane pe baza orientării de gen, sex, credințe 
religioase sau lipsa acestora, sau originea lor etnică; 

• Acțiuni care afectează negativ mediul, omul, comunitatea.  
 
 
Grup țintă vizat (obligatoriu): 
 
Propunerile de proiect ar trebui să fie concepute și implementate pentru a atinge cu prioritate următoarele 
două grupuri țintă: 

• Locuitorii din România, în special tineri (elevi și studenți); 

• ONG-urile locale și naționale: organizații de tineret, ONG-uri cu activitate în domeniul locuirii, alte 
organizații caritabile locale, fiind actori de prima linie și multiplicatori în teritoriile urbane vizate. 

 



   
  

 
 

 
 

Mai mult, pentru a asigura o abordare participativă holistică și pentru a alinia diferiții actori pentru a înțelege 
obiectivele de dezvoltare durabilă, contribuind în același timp la dialog și cooperare, activitățile ar trebui să 
faciliteze participarea / implicarea: 

• mass-mediei locale și agențiile de presă care sunt cele mai apropiate și mai citite de cetățenii orașelor; 

• factorii de decizie locali, funcționarii publici locali ai LA țintă și / sau al altor persoane responsabile sau 
care furnizează servicii relevante pentru implementarea Agendei 2030 la nivel local.  

 
 
III. CRITERII DE ELIGIBILITATE    

 
Apelul de proiecte se adresează asociațiilor de elevi și studenți care doresc să se alăture eforturilor de 
promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și acțiunilor care se fac în direcția reducerii sărăciei și 
îmbunătățirii condițiilor de locuit, în rândul tinerilor. 
 
Pentru a fi eligibili să primească subgrant-ul, aplicanții trebuie:  
a) Să reprezinte asociații înregistrate legal, de minim 6 luni; 
b) Să își desfășoare activitatea în România; 
c) Să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea acțiunii, fără a acționa ca intermediar. 
 
Menționăm că, potrivit criteriilor enumerate anterior, instituțiile publice - școli sau autorități locale - nu sunt 
eligibile. 

 
IV.    MODALITATE DESFĂȘURARE COMPETIȚIE  

 
Apelul de proiecte se va desfăşura după cum urmează: 
 

1. Lansare înscrieri în competiţie 
 
Perioada de înscriere pentru competiţie este:  12 octombrie 2020 – 25 octombrie 2020.  
 
Pentru a se înscrie în competiţie, asociațiile de elevi și studenți vor trebui sa completeze Formularul de 
aplicaţie_Formular 1 și Propunerea de buget_Formular 2, atașate şi să le expedieze semnate în format 
editabil si format pdf la adresa de email bsg@alaturidevoi.ro.  
 
Formularul cererii de finanțare și a propunerii de buget trebuie însoțită, obligatoriu, de ultimul statut al 
organizației, în copie scanată, format pdf, semnată în conformitate cu originalul, de către reprezentantul legal 
al aplicantului. 
 
Data limită pentru trimiterea aplicațiilor este: 25 octombrie 2020, ora 24.00 (ora României).  
 
Pentru clarificarea aspectelor legate de competiție, activități eligibile și oferire detalii privind tematica ce va fi 
abordată în cadrul miniproiectelor ce vor obține finanțare, organizatorii competiției vor derula un webinar 
online cu reprezentanții asociațiilor de elevi și studenți, programat a fi realizat în perioada 19-21 octombrie 
2020. Pentru cei interesați de participarea la aceste webinarii, vă rugăm să va exprimați intenția dvs. la adresa 
de email: bsg@alaturidevoi.ro , subiect mesaj: Competitie minigranturi ”Acționăm împreună pentru o lume 
mai bună!”, până la data de 16 octombrie 2020, ora 18.00. În funcție de exprimarea interesului pentru 

mailto:bsg@alaturidevoi.ro
mailto:bsg@alaturidevoi.ro


   
  

 
 

 
 

participarea la webinar, se va transmite un chestionar cu privire la agrearea unei date și interval comune de 
derulare a webinar-ului pentru toți cei interesați. 
 
 

2. Evaluarea și selecția proiectelor câștigătoare  
 
Formularele de aplicație primite vor fi evaluate de către o comisie alcătuită din 3 membri, specialişti ADV 
România, în conformitate cu următoarele criterii: 

✓ Eligibilitatea solicitantului; 
✓ Coerența și calitatea propunerii de proiect cu referire la obiectivele acțiunii și la rezultatele așteptate; 
✓ Impactul asupra beneficiarilor proiectului; 
✓ Eficiență și fezabilitate, durabilitate și impact pe termen mediu-lung; 
✓ Utilizarea creativă a diferitelor instrumente de comunicare și sensibilizare ce includ utilizarea noilor 

tehnologii și instrumente pentru a spori impactul. 
 
Mai precis, Comisia de evaluare va utiliza următoarea grilă de evaluare, în care criteriile de evaluare sunt 
împărțite în rubrici și sub-rubrici. Fiecare sub-rubrică va primi un scor între 1 și 5 în conformitate cu 
următoarele categorii de evaluare: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = adecvat; 4 = bine; 5 = foarte bine. Scorul maxim 
de la fiecare evaluator este de 70. 
 

GRILA DE EVALUARE PUNCTAJ 

A. Criterii de eligibilitate  Propunerea este trimisă de un solicitant 
elegibil (ONG – asociație sau fundației 
care lucrează cu și pentru tineri) 

0-5 

Aplicantul a trimis statutul 
asociației/fundației în copie scanată, 
conform cu originalul, din care să reiasă 
domeniul de activitate în care activează? 

0-5 

Aplicantul a completat și semnat 
Declarația pe propria 
răspundere_Formular 3 

0-5 

SUBTOTAL A  

B. Proiectarea acțiunii: 
relevanța, eficacitatea și 
fezabilitatea acțiunii (din 
Formularul de 
aplicaţie_Formular 1) 

Propunerea de proiect este conformă cu 
obiectivele și prioritățile cererii de 
propuneri? 

0-5 

Activitățile propuse sunt adecvate, 
practice și în concordanță cu rezultatele 
obiective și preconizate? 

0-5 

Activitățile răspund unuia sau mai multor 
dintre focus-urile tematice  -  obiectivul 1 
(fără sărăcie), obiectivul 5 (egalitate de 
gen), obiectivul 8 (muncă decentă) și 
obiectivul 11 (orașe și comunități 
durabile)? 

0-5 

 0-5 



   
  

 
 

 
 

Cât de relevantă este acțiunea propusă 
la nivel local și/sau regional/național? 

Acțiunea propusă ia în considerare 
activitățile inovatoare, inclusiv utilizarea 
creativă a diferitelor instrumente de 
sensibilizare a comunicării și a noilor 
tehnologii? 

0-5 

Calendarul de derulare a activităților 
este clar și fezabil? 

0-5 

SUBTOTAL B  

C. Beneficiarii acțiunii propuse Grupul țintă vizat de proiect este 
relevant pentru obiectivele cererii de 
propuneri? Numărul beneficiarilor este 
clar declarat, realist și coerent? Proiectul 
vizează diferite tipuri de beneficiari, 
actori și părți interesate? (Va fi, de 
asemenea, evaluat numărul de cetățeni 
care vor fi impactați de acțiunea 
proiectului, precum și alți stakeholderi 
și/sau autorități publice locale). 

0-5 

SUBTOTAL C  
D. Buget rezonabil (Propunerea 

de buget_Formular 2) 
Activitățile sunt reflectate în mod 
corespunzător în buget? 

0-5 

Costurile din buget sunt eligibile și sunt 
raportate la rezultatele așteptate? 

0-5 

SUBTOTAL D  
E. Sustenabilitatea  Este posibil ca acțiunea propusă să aibă 

un impact tangibil asupra grupurilor sale 
țintă? 

0-5 

Este posibil ca propunerea de proiect să 
dezvolte relații durabile cu mai mulți 
părți interesate să aibă efecte 
multiplicatoare?  

0-5 

SUBTOTAL E  
TOTAL GENERAL  

 
După depunerea tuturor cererilor, Comisia de evaluare poate contacta solicitanții pentru informații 
suplimentare și clarificări. 
 
 
Fiecare membru al comisiei de evaluare va evalua aplicaţiile şi va acorda câte o notă pentru fiecare criteriu de 
evaluare, în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriului respectiv. Notele vor fi acordate pe o scala de la 1 la 
5, 1 reprezentând nota minimă, iar 5 nota maximă.  
 



   
  

 
 

 
 

Nota finală a unei aplicaţii va fi obţinută prin calcularea mediei aritmetice a notelor acordate de toţi membrii 
comisiei care au evaluat candidatura.  
 
Dacă în urma evaluării aplicaţiilor, vor fi proiecte care vor obţine punctaje egale, comisia va solicita evaluarea 
acestor aplicaţii unui evaluator extern comisiei, specialist din cadrul ADV România. 
 
F. Comunicare rezultate 
 
Rezultatele parţiale ale procesului de selecţie vor fi anunţate pe 27 octombrie 2020, prin e-mail, la adresa de 
e-mail furnizată de fiecare aplicant, în formularul de aplicaţie.  
 
 
G. Contestații  
 
Contestaţiile pot fi depuse în data de 29 octombrie 2020, prin e-mail, la adresa bsg@alaturidevoi.ro, iar 
rezultatele finale vor fi anunţate pe 30 octombrie 2020.   
 
V.    DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
 
Perioada de implementare a activităților proiectului va începe din ziua semnării contractului, în luna noiembrie 
2020, și trebuie finalizată pâna la data de 15 ianuarie 2021.   
 
Rapoartele de implementare trebuie înaintate în maxim două săptămâni de la finalizarea proiectului selectat, 
dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2020. Pachetul de documente aferent implementării proiectului și activității 
de raportare va fi pus la dispoziția beneficiarilor de grant, la momentul începerii proiectului.   
 
VI.    CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR  
 

Perioada de înscriere 12 octombrie 2020 – 25 octombrie 2020 

Derulare webinar competitie minigranturi 19 – 21 octombrie 2020 

Evaluarea și procesul de selecție  25 – 27 octombrie 2020  

Anunțarea rezultatelor parțiale ale selecției 27 octombrie 2020  

Contestații  27-29 octombrie 2020 

Anunțarea rezultatelor finale ale selecției 30 octombrie 2020 

Perioada de implementare  1 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021 

Raportarea  Se vor înainta 2 rapoarte: 
1. Un raport tehnic și financiar intermediar (acest 

raport se va înainta în maxim 10 zile de la 
cheltuirea unui procent de minim 80% din valoarea 
tranșei acordate); 

2. 1 raport tehnic și financiar final, în maxim 10 zile 
de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 
data de 31 ianuarie 2021. 

mailto:bsg@alaturidevoi.ro


   
  

 
 

 
 

 
RESURSE UTILE despre  Agenda 2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și aspecte privind locuirea 
(obiectivul de dezvoltare nr. 11): 
 
https://sustainabledevelopment.un.org/  
https://www.mae.ro/node/35919  
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/ (Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul 
Guvernului României) 
https://casepentruafrica.ro/ (campania națională inițiată de către ADV România privind locuirea în țările 
subdezvoltate)  
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf (document 
resursa privind obiectivele de dezvoltare durabila) 
 
https://casepentruafrica.ro/uploads/pagini/Brosura%20BSG%20-%20finala.pdf  (brosura cu titlul ”O lume mai 
una” realizata de catre Fundația ”Alături de Voi” România cu privire la obiectivele de dezvoltare globală, cu 
accent pe accesul la locuințe). 
 
 
DATE DE CONTACT:   

Fundația “Alaturi de Voi” Romania 
Str. Bazinelor nr. 5 
Sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași 
Telefon: 0232 275568 
E-mail: bsg@alaturidevoi.ro  
Persoane de contact: 
Manuela Iftimoaei – manager proiect „Build Solid Ground”, tel. 0757110242 
Ramona Marian – coordonator comunicare proiect „Build Solid Ground”, Iasi, tel. 0757110246 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.mae.ro/node/35919
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/
https://casepentruafrica.ro/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf
https://casepentruafrica.ro/uploads/pagini/Brosura%20BSG%20-%20finala.pdf
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