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II.

Definiții

Fundaţia Vodafone România
Fondul pentru Fapte Bune
Aplicant
Proiect

III.

În cele ce urmează ”FVR”. Finanțatorul rundei Fondul
pentru Fapte Bune
În cele ce urmează FFB. Rundă de finanțare organizată de
FVR;
Organizaţie neguvernamentală care înscrie un proiect în
cadrul FFB
Proiect implementat de Aplicant și finanțat de FVR;

Despre Fundația Vodafone România

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut
caritabil, distinctă și independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în
1998. În cei 20 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.104 de programe
derulate de 706 de ONG-uri din întreaga țară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor
sociale. Proiectele au avut peste 2,7 milioane de beneficiari - copii, tineri, vârstnici,
persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone
România a investit peste 28 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile nonprofit partenere.
Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro,
http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

IV.

Domeniile rundei de finanţare

Fundaţia Vodafone România lansează cea de-a cincea ediţie a rundei de finaţare Fondul
pentru Fapte Bune prin care își propune să susţină proiecte derulate de organizaţii
neguvernamentale în domeniile sănătaţii, educaţiei, serviciilor sociale și voluntariatului,
realizate în beneficiul unei categorii sociale defavorizate (copii, tineri, bătrâni, persoane cu
dizabilitaţi). De exemplu, pot aplica în cadrul acestei runde de finanţare proiecte care vor
asigura creșterea calitaţii serviciilor medicale într-o instituţie medicală, îmbunătăţirea
accesului la educaţie, servicii de asistenţă socială pentru persoanele vulnerabile,
accesibilizare pentru persoane cu dizabilităţi , proiecte care contribuie la creșterea calităţii
procesului de învaţământ, previn abandonul școlar și familial, proiecte care folosesc
tehnologia în domeniile amintite mai sus. Enumerarea acestor exemple de proiecte este
strict exemplificativă și nu restrictivă.
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V.

Formularul de aplicaţie

Formularul de aplicaţie se va completa online pe platforma FVR http://finantare.fundatiavodafone.ro/. Acesta include întrebări preliminare de verificare a eligibilităţii aplicantului,
propunerea de proiect și un buget estimat folosind modelul propus de FVR. Pentru înscrierea
proiectelor, aplicantul va intra pe platforma http://finantare.fundatia-vodafone.ro/, la
secţiunea „Aplica/Intra in contul tau”.
Termenul limită pentru completarea online a aplicaţiilor este 26 iunie, ora 16:00.

VI.

Valoarea rundei de finanţare

Valoarea rundei de finanţare este de 920.000 lei. Vor fi susţinute proiecte în limita a 230.000
lei. În funcţie de tipul activităţilor propuse de fiecare Aplicant, FVR își rezervă dreptul de a
finanţa doar o parte din suma solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea sprijinului
acordat.

VII.

Calendarul rundei de finanţare



29 mai 2018 – lansarea rundei de finanţare;



29 mai – 26 iunie 2018 - înscrierea online a proiectelor; termenul limită pentru
completarea online a aplicaţiilor este 26 iunie 2018, ora 16.00;



27 iunie – 29 iunie 2018 - verificarea eligibilităţii proiectelor înscrise conform criteriilor
de eligibilitate detaliate la punctul VIII din prezentul Regulament;



2 iulie – 27 iulie 2018 - evaluarea proiectelor înscrise în concurs, pe baza criteriilor de
jurizare menţionate la punctul VIII din prezentul Regulament; selecţia proiectelor
finaliste;



30 iulie – 14 august 2018 - solicitarea de informaţii suplimentare de la aplicanţii
selectaţi, vizita reprezentanţilor FVR la sediul organizaţiilor selectate în urma jurizării;



16 august 2018 – anunţarea
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/;



17 august – 31 august 2018 - semnarea contractelor de sponsorizare cu organizaţiile
câstigătoare și care vor primi finanţare în cadrul FFB;



1 septembrie 2018 – 1 septembrie 2019 – derularea proiectelor câstigătoare în ediţia a
V-a a rundei de finanţare ”Fondul pentru Fapte Bune”

proiectelor

câștigătoare
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pe

platforma

FVR poate decide oricând modificarea calendarului rundei de finanţare, precum și încetarea
sau suspendarea acesteia, prin înștiinţare făcută pe site-ul http://finantare.fundatiavodafone.ro/.

VIII.

Criterii de eligibilitate

Proiectele sunt eligibile pentru finanţare dacă:


sunt propuse de aplicanţi organizaţii neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii,
federaţii) înfiinţate legal, cu sediul în România, care își desfășoară activitatea conform
prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile și fundaţiile, cu
modificările și completările ulterioare. Vor fi eligibile deasemenea, reprezentanţa
UNICEF în România, Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică.
Organizaţiile mai sus menţionate trebuie să fie acreditate pentru acordarea serviciilor
propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară);



beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană;



Aplicantul s-a înfiintat din punct de vedere juridic și a depus cel puţin un bilanţ contabil;



Aplicantul are un Raport Anual și/sau mecanisme de raportare transparentă a activităţii
sale (ex. site web, pagina Facebook, raport de audit etc.);



sunt în concordanţă cu misiunea FVR și cu domeniile finanţate prin FFB (sănătate,
educaţie, servicii sociale și voluntariat);

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele care:


au fost deja implementate;



au deja alţi finanţatori instituţionali sau companii cu statutul de finanţator/ sponsor/
partener unic sau principal;



se desfașoară în afara României și/sau au beneficiari în afara ţării;



sunt propuse de organizaţii care au ca scop declarat susţinerea și promovarea de
evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate
publica activismul acestora în aceste domenii;



reprezentanţii organizaţiei, rudele și afinii până la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte
persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică desfășoară
acţiuni sau susţin scopuri politice sau religioase;

Regulamentul rundei de finanţare “Fondul pentru Fapte Bune”, ediţia a V-a, 2018
Fundaţia Vodafone România
Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România
Pagina 5 din 9



susţin evenimente sau activităţi singulare: conferinţe, activităţi de cercetare, strângere de
fonduri, studii de fezabilitate, alte acţiuni sau activităţi singulare fără impact direct asupra
grupului ţintă;



sunt propuse de organizaţii care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare, au
activitatea suspendată, nu și-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările
sociale sau au datorii fiscale, au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte
anterioare;



în definirea resurselor necesare implementării sau prin rezultatele urmărite dau naștere
unor conflicte de interese în sensul în care reprezentanţii organizaţiei au un interes
financiar personal direct sau indirect prin implementarea proiectului;

O organizaţie poate aplica cu un singur proiect la această rundă de finanţare FFB; în cazul
organizaţiilor care au filiale se aplică aceeași regulă per organizaţie și nu per filială.

IX.

Jurizarea și selectarea caștigătorilor

Evaluarea și selecţia aplicaţiilor va fi facută online de către o echipă formată din membrii
Consiliului de Administraţie și ai echipei FVR, precum și experţi externi, pe baza formularelor
de aplicaţie completate de organizaţii pe platforma FVR http://finantare.fundatiavodafone.ro/.

X.

Criterii de jurizare

Evaluarea aplicaţiilor se va realiza în funcţie de următoarele criterii:
1. Relevanță (proiectul răspunde unor nevoi/probleme reale, identificate prin
studii/cercetari sau prin activitatea derulată de aplicant în comunitate; proiectul este
adaptat specificului beneficiarilor și rezolvă problema/problemele identificate);
2. Eficiență (bugetul este realist și transparent, rezultatele așteptate justifică resursele
alocate: financiare, materiale, umane);
3. Impact (proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung la nivel
regional sau național pentru un număr cât mai mare de beneficiari, aplicantul a inclus și a
definit instrumente și indicatori de măsurare a impactului; proiectul vine cu o idee care se
poate aplica și în alte organizații, domenii, se poate extinde geografic sau pentru o altă
categorie de beneficiari);
4. Sustenabilitate (aplicantul a identificat soluții concrete de strângere de fonduri pentru a
susține proiectul pe termen lung și după ce finantarea din partea FVR se va încheia );
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5. Originalitate (proiectul propune o soluție originală în domeniu pentru a rezolva
problema indetificată);
6. Experiență (Aplicantul și/sau reprezentanții acestuia au experiență relevantă în lucrul
cu beneficiarii propuși, în adresarea problemei identificate și/sau au personal calificat și
servicii acreditate).

XI.

Condiţii de finanţare

Valoarea totală a rundei de finanţare FFB este de 920.000 lei. Vor fi susţinute proiecte în
limita maxima de 230.000 lei per proiect.
Pot aplica atat organizaţii care au în derulare proiecte finanţate de FVR cât și organizaţii care
nu au fost sau nu sunt finanţate în prezent de FVR.
Contribuţia Aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al
proiectului (contribuţie financiara și în resurse ex. timpul angajaţilor, voluntari, utilităţi,
echipamente etc.).
FVR va susţine :
-

doar costuri directe de personal (pentru echipa care lucrează direct în proiect);
costuri de promovare în proporţie de maxim 10% din bugetul total al proiectului.
(daca proiectul depășeste procentajul de 10% pentru costurile de promovare, atunci
aplicantul va susţine costurile respective din resurse proprii)

FVR nu va susţine:
-

-

costuri care nu au legatură directă cu proiectul finanţat (ex: costuri de personal
pentru cei care nu lucrează direct în proiect, costuri de construcţie sau achiziţie de
echipamente care nu au legatură cu proiectul, costuri de chirie pentru sediul social al
organizaţiei, costuri pentru burse în strainătate, studii academice sau cercetări pentru
angajaţii organizaţiei sau beneficiari, cheltuieli pentru excursii sau evenimente care
nu au legatură cu proiectul);
cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare.

Aplicanţii caștigători ai rundei de finanţare FFB vor prezenta rapoarte lunare și anuale, în
forma solicitată de FVR și respectând condiţiile precizate în contractul de finanţare. FVR va
solicita organizaţiilor finanţate documente justificative (copii dupa chitanţe și facturi) pentru
toate cheltuielile realizate în cadrul proiectului.
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Proiectul va fi derulat în perioada 1 septembrie 2018 – 1 septembrie 2019. Perioada de
implementare a proiectelor este de maximum 12 luni.
În cadrul procesului de selecţie, FVR poate solicita aplicantului:
-

CV-ul membrilor echipei implicată în proiect;

-

documente care să ateste acreditarea serviciilor oferite în cadrul proiectului;

-

acorduri de parteneriat semnate;

-

documente care să ateste ca persoana care semnează documentele aplicantului
este autorizată în acest sens;

-

documente care să ateste ca organizaţia nu este în curs de lichidare, suspendare
și/sau nu are datorii fiscale;

-

un document în care să fie menţionate toate sursele de finanţare ale proiectului, în
cazul în care aplicantul primește fonduri pentru proiectul propus spre finanţare și din
alte surse.

În cazul în care documentele trimise sunt în contradicţie cu informaţiile prezentate în
formularul de aplicaţie, proiectul va fi automat respins.
Aplicanţii vor putea consulta pe http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ rezultatul prezentei
runde de finanţare. Vor fi notificaţi în scris asupra rezultatului selecţiei actualei runde de
finanţare doar aplicanţii ale caror proiecte vor fi selecţionate spre finanţare.
După caz, FVR poate solicita aplicantului modificari în proiect (planificare activităţi, buget etc),
în vederea semnării contractului de finanţare.

XII.

Plata finanţărilor

Plata finanţării se va face în minim două tranșe, în funcţie de mărimea sumei aprobate spre
finanţare, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în lei.
Intervalul de plată a tranșelor va fi stabilit în funcţie de perioada de desfășurare a proiectului
și de necesarul de cheltuieli lunare pentru implementare.

XIII.

Alte drepturi și obligaţii

Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul
de aplicaţie sunt ale organizaţiei aplicante. FVR va folosi informaţia oferită prin această
Regulamentul rundei de finanţare “Fondul pentru Fapte Bune”, ediţia a V-a, 2018
Fundaţia Vodafone România
Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România
Pagina 8 din 9

aplicaţie doar în cazul finanţarii proiectului și pe baza condiţiilor menţionate în contractul de
finanţare.
Prin completarea formularului de aplicaţie, aplicanţii acceptă decizia echipei de evaluare a
FVR ca fiind finală și irevocabilă. Echipa de evaluare a proiectelor își rezervă dreptul de a
desemna caștigătoare toate, unele sau nici una din aplicaţiile primite, pe baza compatibilităţii
dintre proiectele propuse și scopul declarat al acestei runde de finanţare.
FVR își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat
caștigător, dar nu mai tarziu de data începerii implementarii acestuia, daca se dovedeste ca
aplicantul nu respecta oricare dintre prevederile acestui regulament.
FVR are dreptul de a aduce îmbunătăţiri sau modificări asupra unui proiect desemnat
câștigător în cadru FFB și care urmează să primească finanţare. Beneficiarul finanţarii are
obligaţia să respecte întocmai planul proiectului și bugetul aprobat de FVR sau, dacă apar
modificări, să le supună aprobarii prealabile a FVR.
Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanţat de FVR vor menţiona numele FVR,
ca finanţator, pe toată perioada derularii proiectului și pe o anumită perioadă după finalizarea
finanţării, în baza condiţiilor stipulate în contractele de finanţare.
Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB au obligaţia să folosească această
finanţare exclusiv în scopul implementarii proiectului cu care au aplicat și pentru care a
obţinut finanţarea FVR. În caz contrar, va fi obligată să restituie integral suma acordată de
FVR.
FVR își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfașurării proiectului, investigaţii
sau controale cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor finanţate în cadrul FFB.
Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB sunt de acord ca reprezentanţii săi să
participe la evenimente, cu scop de promovare a proiectului finanţat sau a activităţii FVR
(inclusiv interviuri televizate, radio sau în presa scrisă), organizate de FVR.
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