
Ghidul aplicantului

Fundația Comunitară Oradea, susținută de VPK Packaging Salonta, organizează apelul de
finanțare în cadrul programului „PLANTROPOLIS”. Prin acest program susținem ideile
de proiecte care cultivă grija pentru mediu și o promovează prin activități educaționale
care sădesc obiceiuri sănătoase de la cele mai mici vârste. Acest program este adresat
instituțiilor de învățământ și ONG-urilor din Salonta care vin cu soluții pentru a dezvolta
abilități ale adulților sau copiilor pentru amenajarea și întreținerea de grădini școlare sau
comunitare, spații verzi experimentale sau spații speciale pentru compost.

1. Care este valoarea finanțării acordate?
Prin programul PLANTROPOLIS vom susține minim 6 instituții școlare și ONG-uri de
pe raza orașului Salonta. Vom acorda suma totală de 54.000 lei pentru proiecte care
aduc soluții inovatoare și creative la probleme de mediu. Fiecare instituție școlară/ONG
finanțat, va implementa proiectul în perioada decembrie 2022 – iulie 2023. Căutăm
inițiative mici și mari, deopotrivă, care au capacitatea de a influența grupuri extinse și
chiar întregi comunități.

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 în concordanță
cu 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, conform planului de acțiune, anexă la contractul de finanțare.

2. Calendarul de desfășurare a programului „PLANTROPOLIS”:
30 septembrie 2022 - Lansarea sesiunii de depunere proiecte;
30 septembrie – 30 octombrie 2022 - Transmiterea aplicațiilor/Organizarea unor sesiuni

de consultare pentru potențialii aplicanți;
7  noiembrie – 11 noiembrie 2022 - Selecția proiectelor prin jurizare;
15 noiembrie – 18 noiembrie 2022 - Anunțarea proiectelor selectate;
21 noiembrie – 4 decembrie 2022 - Semnarea contractelor de finanțare (stabilire tranșe,

calendar de activități, termene de raportare) și acordarea finanțărilor;
5 decembrie 2022 – 30 iunie 2023 – Implementarea proiectelor;
iunie 2023- Eveniment de închidere program Plantropolis la Salonta;
15 iulie 2023 – Raportarea finală.



3. Care sunt ariile de interes ale programului?
Așteptăm propuneri de proiecte care să fie inovatoare și creative, să implice activ

beneficiarii în activitățile desfășurate, să dezvolte spiritul de inițiativă, să cultive
curiozitatea și imaginația, să fie sustenabile. Ne dorim ca proiectele propuse spre
finanțare să ajute la revitalizarea comunității salontane prin diverse activități
educaționale non-formale, extracurriculare și acțiuni de mediu, precum:

● Educația pentru protecția mediului (ateliere de reutilizare creativă, proiecții de film pe
teme de mediu, piese de teatru pe teme de mediu, evenimente comunitare care deschid
dialogul asupra impactului poluării, etc.). Aceste proiecte se vor adresa unor categorii
multiple de public (copii, tineri, adulți, seniori).

● Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din
știință, cu accent pe educația pentru mediu;

● Activități care familiarizează copiii și adulții cu tehnologii de ultimă generație cu
aplicabilitate în domeniul mediului;

● Proiecte care prin educația ecologică și comunitară contribuie la formarea
competențelor civice și comunitare din zona de mediu (dezvoltă motivația și
obiceiurile pentru un stil de viață sustenabil, schimbă obiceiuri și mentalități pentru
reducerea cantității de deșeuri produse, colectare selectivă, reciclare, refolosire);

● Proiecte care prin evenimente și activități educaționale pun împreună actori din
diferitele zone ale orașului (administrația locală, profesori, educatori, companii de
salubrizare, companii locale, etc) pentru a crește gradul de conștientizare privind
educația ecologică și gradul de colectare selectivă din acele zone;

● Proiecte de educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) care
încurajează pasiunea copiilor și tinerilor în aceste domenii și învățarea aplicată pe
teme de mediu;

● Învățarea non-formală pe teme de mediu și educație ecologică în formate accesibile în
spații publice (activități desfășurate în curte, parcuri, pădure, malul râului, etc);

● Activități de reducere a impactului negativ asupra mediului (conștientizare pe temele
floră-faună, energie regenerabilă, biodiversitate, etc);

● Construirea unor modele de bune practică prin includerea unor activități de
voluntariat și educare a populației în jurul principiilor celor 3R (Redu – Refolosește –
Reciclează);

● Adoptarea unor comportamente responsabile care să contribuie la reducerea cantității
de deșeuri (principii zero-waste) şi, implicit, la reducerea numărului de zone poluate;

● Acțiuni care vizează deprinderea unor obiceiuri de colectare selectivă a deșeurilor;
● Acțiuni care dezvoltă motivația și obiceiurile pentru un stil de viață sustenabil;
● Proiecte care promovează refolosirea inovativă a deșeurilor reciclabile.

Tipurile de activități și proiecte eligibile enumerate mai sus reprezintă o listă orientativă
de exemple de proiecte pe care căutăm să le finanțăm prin acest program. Nu este o listă
exhaustivă de idei, orice altă propunere de proiect educațional de mediu este eligibilă
pentru concurs.



4. Cine poate înscrie idei de proiecte?
În vederea obținerii finanțării aplicanții pot fi instituții școlare și ONG-uri care vor
desfășura activitățile propuse în orașul Salonta.

5. Care sunt condiţiile minime de admisibilitate a proiectelor?
● în cadrul proiectelor nu se realizează activități de natură politică sau comercială;
● proiectele aduc un beneficiu măsurabil pentru comunitatea locală sau pentru membrii

acesteia;
● activitățile sunt ușor transferabile, repetabile și versatile, cu posibilitatea de a implica

comunități mai numeroase;
● proiectele stimulează interacțiunea dintre membrii comunității;
● activitățile produc schimbări pe termen lung;
● proiectele au potenţial de a dezvolta comportamente şi atitudini în comunitate;
● proiectele au un buget bine definit, cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a

resurselor necesare;
● se adresează unui grup țintă bine definit;
● toate activitățile propuse se vor desfășura în orașul Salonta și au potențial să fie

dezvoltate și să continue după terminarea finanțării.

6. Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile?

Lista este orientativă, nu exhaustivă, cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu
realizarea activităților (adică orice cheltuială din buget trebuie să atragă după sine una
sau mai multe activități specifice educației pentru mediu).
✓ Cheltuieli cu resurse umane (experți invitați, ateliere, cercetări, transfer de

know-how, etc), dar nu mai mult de 25% din bugetul total al proiectului;
✓ Achiziții de echipamente, tehnologii, licențe, dotări digitale, materiale de învățare

relevante pentru activitățile proiectului;
✓ Cheltuieli de transport/combustibil – justificate în raport cu activitățile proiectului;
✓ Cheltuieli legate de curățare: echipamente necesare strângerii deșeurilor (mănuși,

saci etc.), materiale de curățare, recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
✓ Cheltuieli de comunicare și promovare a activităților în social media și offline
(servicii fotografice, realizare materiale de comunicare a proiectului, clipuri video,
etc);
✓ Cheltuieli cu materialele necesare implementării proiectului conform planului de
acțiune anexă la contractul de finanțare.
✓ Cheltuieli legate de amenajarea grădinilor școlare sau comunitare, spații verzi
experimentale sau spații speciale pentru compost;
✓ Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele neeligibile și care
sunt necesare în mod direct implementării proiectului.



Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice
pentru dotarea laboratoarelor sau a altor spaţii educaționale interioare sau
exterioare sunt eligibile numai dacă acestea sunt justificate pentru desfășurarea
componentei educaționale principale a proiectului.

Ce tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile?

❌ Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă;

❌Cheltuieli cu resurse umane (de coordonare, management de proiect);

❌Diurne;

❌ Costuri care prevăd realizarea de platforme digitale;

❌Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte care nu justifica necesitatea
acestora prin argumente valide (număr mare de beneficiari care se doresc atrași, dificultatea
cu care aceștia pot fi atrași prin metode de promovare online);

❌ Cheltuieli pentru chirii spații birouri;

❌ Achiziționarea de echipamente motorizate (ex. motoferestrău, moto-coasă
etc.);

❌ Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;
❌ Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;

❌ Subcontractarea de servicii în domeniul amenajării spațiului verde și cel al
organizării de evenimente

Important! Cheltuielile vor putea fi făcute doar în perioada de implementare a proiectelor
declarate câștigătoare: decembrie 2022 - iunie 2023, cu raportare finală până la data de 15
iulie 2023 și raportare intermediară (după caz, stabilită de managerul de proiect)

7. Care sunt criterii de selecție a proiectelor?
● Originalitate și inovație. Prin proiect se materializează o idee care aduce, direct sau

indirect, un beneficiu concret comunităţii.
● Rezultate măsurabile. Prin proiect se atinge un număr cât mai mare de beneficiari

finali.
● Proiecte care promovează implicarea, având planificate minim câte o

activitate/săptămânal. Proiectul are scopul de a face mai plăcută coabitarea
membrilor unei comunități, de a stimula implicarea acestora în dezvoltarea
armonioasă a comunității și a proteja mediul înconjurător.

● Relevanţă pentru comunitatea locală  în domeniul mediului.



● Sunt încurajate proiectele care aduc soluții durabile și stimulează colaborarea
comunităţii pe termen lung.

● Solicitanții sunt motivați în implementarea proiectului. O atenție specială este
acordată capacității solicitanților de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea
aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea rezultatelor
proiectului.

● Proiectele includ un buget bine definit și descriu cu precizie categoriile de cheltuieli
și resurse necesare. E necesar sa fie prevăzut un buget pentru partea de promovare -
foto-video (minim 3 seturi de poze)

● Proiectul implică un număr cât mai mare din membrii comunității – se ia în
considerare un efect de multiplicare (prin extinderea la o scară mai mare, prin
extinderea grupului țintă - ex. mai multe clase de elevi implicați, mai mulți profesori).
(De exemplu, un punctaj mai mare vor avea inițiativele care vor propune activități cu
implicarea a 50% din numărul elevilor din instituție sau a profesorilor. De asemenea,
un punctaj mai are vor avea echipele de coordonare care vor avea în componență
tineri care să se implice în organizarea activităților proiectelor, de exemplu- achizitii
(diverse tipuri de mărfuri, conexiuni cu furnizori, capacitatea de a alege cea mai
bună ofertă etc.), activități de mentorat susținute de liceeni pentru elevii de
gimnaziu.)

● Ong-urile care aplică trebuie să implice un număr cât mai mare din membrii
comunității. Activitățile pe care le pot organiza să se axeze cât mai mult pe
componenta de mediu: sesiuni de traininguri explicative despre cei 3R, diverse
workshop-uri pentru comunitate, sesiuni de ecologizare, etc.

● Proiectele sunt puse în aplicare în Salonta.
● Bugetul proiectului poate să cuprindă cheltuieli corelate cu dezvoltarea și

implementarea sa, inclusiv cheltuieli logistice. Se vor menționa toate cheltuielile
estimate, precum și eventualele surse suplimentare de finanțare identificate.

● Planul de sustenabilitate pentru continuarea proiectului după încheierea finanțării
este bine stabilit.

9. Cum mă înscriu în concursul de finanțare și cum se face selecția proiectelor
câștigătoare?

Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de aplicare și a și
transmiterea lui pe adresa grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro până la data de
30 octombrie 2022.

mailto:grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro


Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 2 etape:
1. Preselecţia inițială a aplicaţiilor este realizată de echipa Fundaţiei Comunitare

Oradea, în funcție de criteriile de eligibilitate. Preselecția inițială va putea cuprinde
un interviu în cadrul căruia solicitanții au ocazia să-și susțină/explice/detalieze
proiectul, interviu la care vor putea participa și membrii juriului.

2. Selecția/Decizia finală realizată de către un juriu dedicat, format din persoane cu
experiență în domenii legate de evaluare, finanţare, cercetare, comunitate, pe baza
grilei de evaluare din prezentul ghid. Jurizarea va fi efectuată de membrii Consiliului
Director ai Fundației Comunitare Oradea împreună cu reprezentanți ai companiei
finanțatoare VPK Packaging Salonta.

Grila de evaluare a proiectelor
Nr. crt. Criteriul Punctajul

1 Proiectul implică activ un număr cât mai mare de elevi și
mai mulți învățători și profesori

10 puncte

2 Proiectul contribuie prin obiectivele sale la activarea
comunității locale, dezvoltarea unui comportament
responsabil față de mediul înconjurător și are efect
multiplicare

10 puncte

3 Activitățile sunt descrise detaliat și sunt corelate cu bugetul,
modul de implementare este clar prezentat, iar proiectul
conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor
așteptate

10  puncte

4 Proiectul are un planul clar de mentenanță sau de
continuitate după încheierea finanțării și rolurile fiecărui
membru al echipei în acest plan sunt bine definite

10 puncte

5 Proiectul propune o viziune modernă, idei inovative,
metode creative de animare a grădinilor școlare sau
comunitare, a spațiilor verzi experimentale și intervenții în
spațiul urban.

10 puncte

6 Proiectul implică un număr cât mai mare de activități
recurente, extrașcolare, non-formale din domeniul educației
pentru protejarea mediului înconjurător

10 puncte

TOTAL 60 puncte



La finalul celor 2 etape ale selecţiei, lista cu proiectele câştigătoare, adică cele care au
acumulat fiecare cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare şi în limita totală maximă
cumulată de 54.000 lei, va fi făcută publică pe site-ul Fundaţiei Comunitare Oradea
(www.fundatiacomunitaraoradea.ro) în perioada 15 noiembrie – 18 noiembrie 2022

10. Monitorizare și evaluare proiecte
Echipele de proiect vor primi un ghid din partea Fundaţiei Comunitare Oradea pe parcursul
implementării proiectului pentru a duce la bun sfârșit activitățile asumate. Ghidul va cuprinde
cele mai relevante informații despre permacultură, tehnici de reciclare, reutilizare, reducere și
sfaturi pentru a întreține bacurile de grădinărit. De asemenea, reprezentanţi ai juriului vor
putea efectua vizite de monitorizare şi evaluare a fiecărui proiect în decursul implementării
acestuia.

Raportare
Echipele de proiect finanțate prin programul „PLANTROPOLIS” vor transmite către
Fundaţia Comunitară Oradea, la finalizarea activităților programate, un raport narativ
privind modul de implementare şi de atingere a obiectivelor proiectului şi un raport
financiar privind modul de efectuare a cheltuielilor. Rapoartele vor fi însoțite de fotografii
surprinse pe parcursul derulării implementării proiectelor și în timpul evenimentelor
organizate.
Fundaţia Comunitară Oradea îşi rezervă dreptul de a solicita rapoarte narative sau financiare
intermediare, iar echipele de proiect îşi asumă încă de pe acum obligaţia de a răspunde
solicitării sub sancţiunea pierderii finanţării.

Vizibilitatea finanţatorului
Beneficiarii finanţării acordate prin programul „PLANTROPOLIS” vor face public sprijinul
primit în toate comunicările (către alţi donatori, sponsori, contributori, parteneri, colaboratori,
voluntari, mass-media), evenimentele şi publicaţiile care rezultă din implementarea
proiectelor lor. Modalitatea de promovare va fi stabilită prin contract şi va cuprinde
obligatoriu siglele partenerilor din program (Fundaţia Comunitară Oradea, VPK Packaging
Salonta), alături de textul: Proiect finanţat prin programul „PLANTROPOLIS”, susținut de
VPK Packaging Salonta și implementat la nivel local în Salonta cu sprijinul Fundaţiei
Comunitare Oradea.

Pentru întrebări legate de aplicație:
Maria Ursu, Grant Manager Fundația Comunitară Oradea
grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro
0771358776

http://www.fundatiacomunitaraoradea.ro

