Regulament
Runda de finantare “Connecting for Good”, editia 2017
1.

Domeniile finantate

Fundatia Vodafone Romania lanseaza o noua runda de finantare “Connecting for Good”, prin
care isi propune sa sustina acele proiecte care folosesc tehnologia pentru rezolvarea unor
probleme in domeniile educatiei, sanatatii, serviciilor sociale si voluntariatului, pentru categorii
defavorizate social, economic sau fizic. Pot fi derulate in cadrul acestei runde de finantare
proiecte care folosesc tehnologia pentru a asigura accesibilitatea/cresterea calitatii serviciilor
medicale, imbunatatirea accesului la educatie si servicii sociale pentru categorii defavorizate,
propun mecanisme inovatoare pentru mobilizarea voluntarilor (de exemplu: solutii de
telemedicina, aplicatii mobile, call centers, sisteme de monitorizare a persoanelor cu nevoi
speciale etc; enumerarea acestor exemple de proiecte este strict exemplificativa si nu
restrictiva).
Mai multe detalii despre proiectele Connecting for Good finantate de catre Fundatia Vodafone
https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatiaRomania
gasiti
aici
vodafone/proiecte/Connecting-for-good/proiecte-Connecting-for-good/index.htm
2.

Misiunea Fundatiei Vodafone Romania

Fundatia Vodafone Romania urmareste cu consecventa misiunea pe care si-a asumat-o inca de
la fondarea sa: aceea de a mobiliza schimbarea in comunitate si de a imbunatati viata
oamenilor aflati in nevoie. Prin proiecte finantate si implementate in parteneriat cu organizatii
neguvernamentale puternice, Fundatia Vodafone Romania vine in ajutorul celor bolnavi si al
persoanelor cu nevoi speciale, sprijina educatia copiilor si a tinerilor, incurajeaza voluntariatul si
implicarea sociala, ajuta varstnici si familii dezavantajate.
Mai multe detalii pe http://fundatia-vodafone.ro/,
http://fundatiavodafone-blog.ro/.

www.facebook.com/fundatiavodafone,

3. Scrisoarea de intentie si formularul de aplicatie
In prima etapa a competitiei, cei interesati sa aplice vor completa scrisoarea de intentie
disponibila in format electronic pe site-ul http://finantare.fundatia-vodafone.ro/. Scrisorile de
intentie trebuie completate integral pentru a fi luate in considerare si trimise, pana cel tarziu 14
noiembrie 2016, ora 18.00, pe email la roxana@arcromania.ro.
Scrisorile de intentie vor intra intr-o faza de preselectie, in urma careia vor fi selectate un numar
de maximum 40 de aplicatii care vor participa la “Connecting for Good - Jam Session”.
Preselectia va fi facuta de un juriu format din echipa Fundatiei Vodafone Romania si un grup de
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programatori care vor selecta ideile cu cel mai mare impact si cea mai mare viabilitate, dintre
cele propuse.
Formularul de aplicatie se va completa in faza a doua a rundei de finantare, in format online pe
site-ul http://finantare.fundatia-vodafone.ro. Doar formularele completate integral vor fi luate in
considerare.
Termenul limita pentru completarea aplicatiilor este 23 decembrie 2016, ora 15.00.
Doar aplicantii ale caror proiecte vor fi selectionate vor fi notificati in scris asupra rezultatului
selectiei finale a actualei runde de finantare.
Pentru inscrierea aplicatiilor intrati in sectiunea Aplica a site-ului si va inregistrati pentru crearea
unui cont nou, urmand pasii descrisi in sectiunea Aplica. Organizatiile care au aplicat si la
editiile anterioare ale rundelor de finantare ale Fundatiei Vodafone Romania pot folosi acelasi
cont pe care si l-au creat deja.
4. Connecting for Good Jam Session
Proiectele selectate in urma scrisorilor de intentie vor participa la Connecting for Good - Jam
Session, o intalnire intre ONG-uri si programatori, in care organizatiile pot identifica provocarile
in implementare, gasi solutii specifice la problemele prezentate, afla eventuale restrictii legate
de buget sau timpul necesar pentru implementare, identifica riscuri si puncte tari ale aplicatiei.
Feedbackul primit in Jam Session va ajuta in completarea formularului de aplicatie in cadrul
Rundei de Finantare Connecting for Good.
La Jam Session vor putea participa doar organizatiile neguvernamentale selectate pe baza
scrisorilor de intentie. Prezenta organizatiilor neguvernamentale selectate este obligatorie
pentru a putea participa in selectia finala.
Connecting for Good - Jam Session va avea loc in 29 noiembrie in Bucuresti. Costurile pentru
transport si cazare vor fi suportate de fiecare organizatie in parte.
5. Valoarea rundei de finantare
Valoarea rundei de finantare este de 3.150.000 lei (trei milioane o suta cincizecimii lei). Vor fi
sustinute proiecte in limita a 675.000 lei (sase sute saptezeci si cinci mii lei) per proiect. In
functie de tipul activitatilor propuse de fiecare aplicant, Fundatia Vodafone Romania isi rezerva
dreptul de a finanta doar o parte din suma solicitata de aplicant sau de a creste valoarea
sprijinului acordat. Suma finala alocata fiecarui proiect va fi aprobata de Consiliul de
Administratie al Fundatiei Vodafone Group, Anglia (vezi punctul 6 Calendarul rundei de
finantare) si de catre Consiliul de Administratie al Fundatiei Vodafone Romania.
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6. Calendarul rundei de finantare
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

1 noiembrie 2016: Lansarea rundei de finantare
1 noiembrie – 14 noiembrie 2016:Trimiterea scrisorilor de intentie conform conditiilor
specificate la punctul 3
15 – 21 noiembrie 2016: Pre-evaluarea proiectelor, pe baza scrisorilor de intentie si a
criteriilor mentionate in Regulament, de catre echipa Fundatiei Vodafone Romania si un
juriu format din programatori; aceasta etapa de evaluare poate presupune solicitarea de
informatii suplimentare de la aplicant.
22 – 28 noiembrie: Anuntarea organizatiilor selectate pentru a participa la Connecting for
Good - Jam Session si pregatirea intalnirii organizatiilor selectate cu programatorii
29 noiembrie 2016: Connecting for Good - Jam Session
05 decembrie – 23 decembrie 2016, ora 15.00: Completarea online a aplicatiilor pe baza
scrisorilor de intentie si a fedbackului de la “Connecting for Good - Jam Session.
27 decembrie 2016 – 13 ianuarie 2017: Pre-evaluarea aplicatiilor de catre un juriu
format de catre membrii echipei si Board-ului Fundatiei Vodafone Romania
16 ianuarie 2017 trimiterea proiectelor selectate de Fundatia Vodafone Romania catre
Fundatia Vodafone Group, Anglia, pentru evaluarea finala.
Februarie/Martie 2017: Evaluarea proiectelor de catre Consiliul de Administratie al
Fundatiei Vodafone Group, Anglia. La aceasta runda de finantare participa ONG-uri din
28 de tari.
Aprilie/Mai 2017, Fundatia Vodafone Group, Anglia, anunta proiectele selectate din
fiecare tara. In functie de data la care se anunta decizia Board-ului Fundatiei Vodafone
Group, se vor stabili urmatoarele etape pentru proiectele selectate pentru a fi finantate in
Romania (ex. vizita proiectelor/ organizatiilor aplicante – inainte de semnarea
contractelor - de catre echipa Fundatiei Vodafone, semnarea contractelor de finantare,
inceperea proiectelor).

Fundatia Vodafone Romania poate decide oricand modificarea calendarului rundei de finantare,
precum si incetarea sau suspendarea acesteia, prin instiintare scrisa, in prealabil, publicata pe
siteul sau ( https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/finantare)
7. Jurizarea si selectarea castigatorilor
Evaluarea aplicatiilor va fi facuta in urmatoarele etape:
•
•
•

Preselectia scrisorilor de intentie realizata de catre o echipa formata din membrii
Fundatiei Vodafone Romania si un juriu de programatori
Participarea la evenimentul Connecting for Good - Jam Session
Evaluarea finala a aplicatiilor realizata de Board-ul Fundatiei Vodafone Group pe baza
formularului de aplicatie.

Organizatiile care nu au participat la Connecting for Good - Jam Session nu pot aplica in etapa
a doua a competitiei, si in consecinta nu pot fi selectate pentru finantare.

Regulamentul programului “Connecting for Good”,editia 2017
Fundatia Vodafone Romania, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, Sector 2, Bucuresti, Romania
Pagina 3 din 7

8. Criterii de eligibilitate
Proiectele sunt eligibile pentru finantare daca:
•

•
•
•
•
•
•
•

sunt propuse de o organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie),
inregistrata legal in Romania, infiintata cf. Ordonantei 26/2000 si acreditata pentru
acordarea serviciilor propuse in proiect (acolo unde acreditarea este necesara)
organizatia a depus bilantul financiar pentru ultimul an fiscal
organizatia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a
activitatii sale (ex. site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
sunt in concordanta cu misiunea Fundatiei Vodafone Romania si cu domeniile finantate
prin aceasta runda de finantare: educatie, sanatate, servicii sociale si voluntariat.
se deruleaza in Romania
beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoana
respecta conditiile mentionate in acest Regulament
aplicantul are experienta organizationala in derularea de proiecte similare

Nu sunt eligibile pentru finantare proiecte care:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

au fost implementate deja; fac exceptie proiectele deja finantate prin Programul
“Connecting for Good”, pentru care se solicita o prelungire/ extindere a proiectului;
au deja alti finantatori institutionali sau companii cu statutul de finantator/sponsor/
partener unic sau principal;
au beneficiari in afara Romaniei;
au ca scop exclusiv organizarea de evenimente de strangere de fonduri, receptii,
conferinte, calatorii;
sunt propuse de organizatii care au ca scop declarat sustinerea si promovarea de
evenimente si proiecte de propaganda religioasa sau politica sau este de notorietate
publica activismul acestora in aceste domenii;
reprezentantii organizatiei, rudele si afinii pana la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte
persoane cu care acestia sunt in legaturi de prietenie de notoritate publica sustin scopuri
politice;
sustin evenimente singulare: conferinte, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte
actiuni sau activitati singulare fara impact direct asupra grupului tinta;
sunt propuse de organizatii care sunt in stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare,
sau au activitatea suspendata, nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la
asigurarile sociale sau au datorii fiscale, au inregistrat abateri grave in implementarea
unor proiecte anterioare;
reprezentantii organizatiei, rudele si afinii pana la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte
persoane cu care acestia sunt in legaturi de prietenie de notoritate publica: (i) sunt sau
au fost in ultimii 2 ani subiectul unor investigatii sau cercetari pentru fapte care pot fi
calificate infractiuni privind conduita profesionala, frauda, coruptie sau orice alte activitati
ilicite legate de finantari din surse publice sau private sau (ii) au fost condamnati si/ sau
au executat pedepse penale pentru infractiuni din categoria celor mentionate la punctul
(i) in ultimii 5 ani;
in definirea resurselor necesare implementarii sau prin rezultatele urmarite dau nastere
unor conflicte de interese in sensul in care reprezentantii organizatiei au un interes
financiar personal direct sau indirect prin implementarea proiectului;
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•

•
•

reprezentantii organizatiei, rudele si afinii pana la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte
persoane cu care acestia sunt in legaturi de prietenie de notoritate publica desfasoara
actiuni de propaganda religioasa sau politica;
provin de la indivizi sau au ca beneficiar un singur individ
sunt depuse de organizatii infiintate in anul 2015.

Vezi si Criterii de jurizare si Conditii de finantare.
9. Criterii de jurizare
Evaluarea aplicatiilor se va realiza in functie de urmatoarele criterii:
-

Respectarea cerintelor rundei de finantare (domenii educatie, sanatate, servicii sociale si
voluntariat pentru categorii defavorizate social, economic sau fizic) si a misiunii Fundatiei
Vodafone Romania

-

Sustenabilitate (aplicantul a identificat solutii pentru a sustine proiectul pe termen lung;

-

Originalitate (proiectul propune o solutie originala in domeniu, pentru a rezolva problema
identificata) si impact (proiectul are sanse sa genereze o schimbare reala si pe termen lung
in viata unor persoane/situatii);

-

Exista o legatura logica intre nevoile identificate, obiectivele propuse, lista de activitati din
proiect si planificarea lor in timp, resursele pe care aplicantul le aloca pentru proiect,
rezultatele asteptate;

-

Bugetul prezentat sa fie realist: alocarea eficienta a resurselor umane si financiare (raportul
costuri versus impact/ rezultate asteptate);

-

Rezultatele asteptate sunt clare, pot fi evaluate si masurate;

-

Aplicantul are experienta relevanta in lucrul cu beneficiarii propusi si, acolo unde este
necesar, are personal calificat si servicii acreditate.

10. Conditii de finantare
Pot aplica atat organizatii care au in derulare proiecte finantate de Fundatia Vodafone Romania,
cat si organizatii care nu sunt finantate in prezent de Fundatia Vodafone Romania.
Contributia aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al
proiectului si poate fi contributie financiara sau in resurse (ex: timpul angajatilor, voluntari,
utilitati, echipamente etc).
Fundatia Vodafone Romania va sustine doar costuri directe de personal (pentru echipa care
lucreaza direct in proiect).
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Fundatia Vodafone Romania va sustine costuri de promovare in proportie de maximum 10% din
bugetul total al proiectului. Daca organizatia depaseste procentajul de 10% pentru costurile de
promovare, atunci va sustine costurile respective din resurse proprii.
Fundatia Vodafone Romania nu va sustine:
•
•
•
•
•
•

costuri de personal indirecte, adica pentru persoane care nu lucreaza direct in proiect
costuri de constructie sau achizitie de echipamente care nu au legatura directa cu
proiectul
costuri de chirie pentru sediul organizatiei
costuri pentru burse in strainatate, studii academice sau cercetari, pentru angajatii
organizatiei sau beneficiari
costuri pentru evenimente care nu au legatura cu proiectul
cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate sau in curs de desfasurare

In cadrul procesului de selectie, Fundatia Vodafone Romania poate solicita, ulterior completarii
formularului de aplicatie:
•
•
•
•

CV-ul membrilor echipei implicata in proiect
documente care sa ateste acreditarea serviciilor sociale oferite in cadrul proiectului
(daca este cazul)
acorduri de parteneriat semnate (daca este cazul)
documente care sa ateste ca persoana care semneaza documentele aplicantului este
autorizata in acest sens

In cazul in care documentele trimise sunt in contradictie cu informatiile prezentate in formularul
de aplicatie, proiectul va fi automat respins.
Organizatiile selectate vor prezenta rapoarte in forma solicitata de Fundatia Vodafone Romania
si respectand conditiile precizate in contractul de finantare. Fundatia Vodafone Romania va
solicita organizatiilor finantate documente justificatoare (copii dupa chitante si facturi) pentru
cheltuielile realizate in cadrul proiectului. Reprezentantii Fundatiei Vodafone Romania vor
monitoriza si evalua la fata locului proiectele finantate.
In cazul in care aplicantul primeste fonduri pentru proiectul aprobat spre finantare si din alte
surse, acesta va prezenta finantatorului un document oficial in care va preciza care sunt aceste
surse de finantare a proiectului.
Proiectul va fi demarat incepand cu luna iunie 2017, iar perioada de implementare a proiectului
este de maximum 12 luni.
Dupa caz, se pot solicita aplicantului documente suplimentare sau modificari in proiect, in
vederea semnarii contractului de finantare.
O organizatie poate aplica cu maximum un proiect la aceasta runda de finantare; in cazul
organizatiilor care au filiale se aplica aceasi regula per organizatie si nu per filiala.

Regulamentul programului “Connecting for Good”,editia 2017
Fundatia Vodafone Romania, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, Sector 2, Bucuresti, Romania
Pagina 6 din 7

11. Plata finantarilor
Plata finantarii se va face in minimum 3 transe, in functie de marimea sumei aprobate spre
finantare, conform conditiilor din contractul de finantare, prin virament bancar. Intervalul de plata
a transelor va fi stabilit in functie de perioada de desfasurare a proiectului si de necesarul de
cheltuieli pentru implementare.
12. Alte drepturi si obligatii
Toate drepturile de proprietate asupra informatiei din materialele care fac parte din pachetul de
aplicatie sunt ale organizatiei aplicante. Fundatia Vodafone Romania va folosi informatia oferita
prin aceasta aplicatie doar in cazul finantarii proiectului si pe baza conditiilor mentionate in
contractul de finantare.
Prin completarea formularului de aplicatie, organizatia accepta decizia echipei de evaluare a
Fundatiei Vodafone Romania ca fiind finala si irevocabila. Echipa de selectie a proiectelor isi
rezerva dreptul de a selecta ca parteneri ai programului de finantare, toate, unele sau nici una
din organizatiile aplicante, pe baza compatibilitatii dintre proiectele propuse si scopul declarat al
acestei runde de finantare.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care un proiect a
fost desemnat castigator, dar nu mai tarziu de data inceperii implementarii acestuia, daca se
dovedeste ca aplicantul nu respecta oricare dintre prevederile acestui regulament.
Fundatia Vodafone Romania are dreptul de a aduce imbunatatiri sau modificari asupra unui
proiect declarat castigator si care urmeaza a primi finantare. Beneficiarul finantarii are obligatia
sa respecte intocmai planul proiectului si bugetul aprobat de Fundatia Vodafone Romania sau,
daca apar modificari, sa le supuna aprobarii prealabile a Fundatiei Vodafone Romania.
Toate materialele realizate in cadrul unui proiect finantat de Fundatia Vodafone Romania vor
mentiona numele Fundatiei Vodafone Romania, ca finantator, pe toata perioada derularii
proiectului.
Organizatia care va primi finantare are obligatia sa foloseasca aceasta finantare exclusiv in
scopul implementarii proiectului cu care a aplicat si pentru care a obtinut finantarea Fundatiei
Vodafone Romania. In caz contrar, va fi obligata sa restituie integral suma acordata de Fundatia
Vodafone Romania.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a realiza oricand, pe perioada desfasurarii
proiectului, investigatii sau controale cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor
finantate.
Organizatia care va primi finantare este de acord ca reprezentantii sai sa participe la
evenimente, cu scop de promovare a proiectului finantat sau a activitatii Fundatiei Vodafone
(inclusiv interviuri televizate, radio sau in presa scrisa), organizate de Fundatia Vodafone
Romania.
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