
                                                                                                                                          
            

 

 

Ghidul aplicantului la fondul „Bursa Talentelor ediția a IX-a” 

Prin Bursa Talentelor, Fundaţia Comunitară Oradea urmăreşte creşterea competenţelor şi 

abilităţilor  celor care vor să dezvolte proiecte cu impact într-un domeniu de interes 

personal sau colectiv din orice arie de preocupări (ştiinţe umane sau exacte, arte, sport etc.). 

Încurajăm şi susţinem activ, cu resurse umane şi financiare, pasiunile fiecărui doritor, de la 

scrierea de proiecte până la implementarea şi evaluarea lor, asigurând inclusiv gestiunea 

succesului sau a eşecului proiectului. 

Fundația Comunitară Oradea urmărește acordarea a minim 5 burse în valoare de minim 4.500 

lei fiecare. 

Bursierii selectați de un juriu independent își vor prezenta proiectul și se vor ȋntâlni cu 

potenţialii finanţatori în cadrul unui eveniment numit „ Gala Comunității Bihorene”. 

La cerere şi gratuit, Fundaţia Comunitară Oradea asigură inclusiv pregătirea bursierilor în 

vederea susţinerii unui discurs în public, gestiunii emoţiilor, dicţiei şi prezentării generale.  

Dacă în urma evenimentului nu se colectează suma totală necesară acoperirii valorii burselor, 

acțiunea de strângere de fonduri va fi continuată de către Fundația Comunitară Oradea până la 

îndeplinirea misiunii la care s-a angajat.    

I. Depunerea proiectelor 

Înscrierea proiectelor se  va  face  prin  completarea  formularului de înscriere, disponibil pe 

site-ul Fundației Comunitare Oradea, la următorul link: 

https://fundatiacomunitaraoradea.ro/bursa-talentelor/ și  transmiterea lui pe adresa 

grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro. 

În perioada dintre data lansării ediției a IX-a a Bursei Talentelor și termenul limită pentru 

depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Oradea va organiza sesiuni de consultare 

cu inițiatorii proiectelor. Scopul acestor sesiuni este de a acorda sprijinul necesar în vederea 

întocmirii aplicațiilor. Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail 

(grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro) sau la telefon 0771 358 776. Vă încurajăm să 

participați la aceste sesiuni de consultare pentru a vă asigura o aplicație de succes. 

 

Criterii de eligibilitate: 

Sunt eligibile toate proiectele care implică tinerii şi care valorizează comunitatea bihoreană 

sau membrii acesteia.  

 

Condiţii minime de admisibilitate a proiectelor: 

 

• nu realizează activități de natură politică; 

• aduc un beneficiu măsurabil pentru comunitatea locală sau pentru membrii acesteia; 

• se adresează unui grup țintă bine definit;  

• stimulează interacțiunea dintre membrii comunității; 

• prevăd un buget bine definit, cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor 

necesare; 

https://fundatiacomunitaraoradea.ro/bursa-talentelor/
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• toate activităţile propuse se vor desfășura în județul Bihor, cu excepția participării la 

competiții naționale sau internaționale; 

• fiecare proiect trebuie să facă dovada că este susținut de către un „donator – 

ambasador”* (companie, persoană fizică etc. care se angajează să susțină proiectul cu cel 

puțin 1.000 lei). Dovada angajamentului se va face prin prezentarea unui document scris din 

partea companiei sau persoanei care va finanța proiectul respectiv cu suma de minim 1.000 

lei. „Donatorul – ambasador” va putea fi prezent la eveniment pentru a argumenta dorința de a 

susține  proiectul în fața celorlalte companii/ persoane fizice.  

 

*„Donatorul – ambasador”  

- poate fi orice persoană fizică sau juridică dacă își asumă rolul de susţinător al unui 

proiect (îl promovează în rândul altor companii sau persoane fizice); 

- stimulează donațiile pentru proiectul pe care îl susţine prin exprimarea 

angajamentului efectuării donației proprii de cel puțin 1.000 lei  în termen de 7 zile de la 

confirmarea selecției proiectului pentru finanțare. În caz contrar, proiectul va fi eliminat din 

program.   

- argumentează public în cadrul evenimentului din luna decembrie motivul pentru 

care susține proiectul respectiv. 

  

Beneficiile „donatorului – ambasador”: 

 

- se asociază cu o cauză care devine vizibilă în comunitate; 

- interacționează cu alți donatori și stabilește noi contacte; 

- vizibilitate în comunitatea în care își desfășoară activitatea; 

- oportunitatea de a face parte din juriu pentru alegerea proiectelor câștigătoare la 

următoarea ediție a „Bursei Talentelor”’. 

 

Tipuri exemplificative de cheltuieli ce pot fi incluse în buget: 

 

• Cheltuieli de transport în interesul proiectului (personal, participanţi/grup ţintă/ 

beneficiari, materiale). Costurile de transport sunt eligibile în măsura în care acestea se 

efectuează cu transportul public/în comun (feroviar sau auto) sau cu maşina personală, în 

limita unui consum de 7,5 litri la 100 km;  

• Materiale şi echipamente necesare pentru proiect* (exemple: cărţi, materiale de 

instruire, consumabile administrative – hârtie, pixuri, perforator etc.);  

• Servicii – tipărire materiale promoționale, închiriere aparatură electronică, servicii de 

comunicare și promovare, servicii foto etc;  

• Cheltuieli administrative: cheltuielile de comunicare, poştă, deschiderea unui cont 

bancar. 

 

 

Tipuri de cheltuieli ce NU pot fi acoperite prin finanțare: 

 

• Costuri cu tratamente medicale individuale;  

• Diurne; 

• Remunerarea membrilor echipelor de proiect. 
 

 

 



                                                                                                                                          
            

 

II. Selecția proiectelor 
 

Criterii de selecție a proiectelor: 

 

• Originalitate si 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. Proiectul are scopul de a face mai plăcută 

coabitarea membrilor unei comunități și de a stimula implicarea acestora în rezolvarea 

problemelor identificate în comunitate. 

• Relevanţă pentru comunitatea judeţului Bihor. 

• 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 bursierului 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. 

• Implică un număr cât mai mare din membrii comunității căreia i se adresează și 

iau în considerare un efect de multiplicare (prin extinderea la o scară mai mare, prin 

extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.). 

• Proiectele sunt puse în aplicare în comunități din judeţul Bihor, cu excepția 

participării la competiții naționale sau internaționale. 

• Bugetul proiectului poate să cuprindă cheltuieli corelate cu dezvoltarea și 

implementarea sa, inclusiv cheltuieli logistice. Se vor menționa toate cheltuielile 

estimate, chiar dacă suma lor depășește valoarea bursei, precum și eventualele surse 

suplimentare de finanțare identificate. 

 

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 își susțină/explice/detalieze proiectul, interviu la care 

vor putea participa și membri ai juriului.  

 

2. Selecția/Decizia finală realizată de către un juriu dedicat, format din persoane cu 

experiență în domenii legate de evaluare, finanţare, cercetare, comunitate și CSR, pe baza 

grilei de evaluare din prezentul ghid. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-

guvernamentale, companii, presă și mediul universitar. Prin imparțialitatea lor și 

experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție 

imparțial și conectat la realitatea diverselor comunități bihorene. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
            

 

 

Grilă de evaluare proiecte 

 

1 Proiectul răspunde unei nevoi bine identificate din comunitate sau 

contribuie la dezvoltarea personală sau a comunităţii  

20 puncte 

2 Rezultatele proiectului sunt măsurabile 10 puncte 

3 Proiectul implică public țintă din comunitate 10 puncte 

4 Bugetul este clar și prețurile sunt în conformitate cu piața 10 puncte 

5 Face dovada ca este susținut de un donator – ambasador  10 puncte 

6 Proiectul prezintă surse alternative de finanțare  10 puncte 

7 Proiectul este implementat în Bihor  10 puncte 

8 Beneficiarii finali ai proiectului sunt copii, adolescenți și tineri (5-30 ani)  20 puncte 

  

TOTAL 

 

100 puncte 
 

 

Punctajul minim pentru ca un proiect să treacă de preselecție – 65 puncte 

 

La finalul celor 2 etape ale selecţiei, lista cu proiectele câştigătoare, adică cele care au 

cumulat fiecare cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare, va fi făcută publică pe site-ul 

Fundaţiei Comunitare Oradea (www.fundatiacomunitaraoradea.ro) pe data de 25.11.2022 

 

 

III. Prezentarea proiectelor Bursa Talentelor  
 

Proiectele declarate câștigătoare și publicate pe site-ul www.fundatiacomunitaraoradea.ro vor 

fi prezentate în cadrul unui eveniment care se va desfășura fizic sau online în funcție de 

condițiile epidemiologice impuse la momentul respectiv, eveniment organizat de Fundația 

Comunitară Oradea în luna decembrie. 

 

Agendă eveniment din 08.12.2022: 

 

• Primirea reprezentanților companiilor și discuţii libere (atât între reprezentanții 

companiilor cât și între aceștia și bursieri);   

• Fiecare proiect va beneficia de un stand de prezentare în cadrul evenimentului 

(bursierii vor putea interacționa cu reprezentanții companiilor prezente la eveniment, își vor 

putea prezenta  proiectele, vor putea convinge companiile că ideea lor merita finanțată etc.) 

• Fiecare proiect va fi prezentat public timp de 5 minute. Ulterior, reprezentanții 

companiilor vor putea adresa întrebări bursierilor.  

• După prezentarea tuturor proiectelor, companiile și persoanele fizice prezente își vor 

prezenta angajamentele de susținere. 

 

Toate proiectele câștigătoare ale Bursei Talentelor vor fi incluse în cadrul unui Catalog de 

Proiecte. Vor putea fi prezenți la eveniment și în Catalog atât „donatorii-ambasadori”, 

persoane fizice, cât și persoane juridice (inclusiv cu materiale vizuale, prezentare a companiei 

etc.).  

 

http://www.fundatiacomunitaraoradea.ro/
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La finalul evenimentului, Fundația Comunitară Oradea va prezenta suma totală mobilizată în 

cadrul evenimentului (pentru fiecare proiect în parte). Dacă în urma evenimentului oricare din 

proiecte nu reușește acoperirea obiectivului propus (4.500 lei), acțiunea de strângere de 

fonduri va fi continuată de către Fundația Comunitară Oradea, împreună cu „donatorul – 

ambasador”, până la atingerea scopului asumat.  

 

După finalizarea evenimentului: 

- Sumele angajate de susținătorii care s-au anunțat în cadrul evenimentului vor fi plătite 

efectiv de aceștia în termen de maxim 60 de zile de la data desfășurării evenimentului; 

- Fundația Comunitară Oradea va acorda bursele începând cu data de 1 februarie 2023, în 

tranșe, în baza planului de activitate agreat (anexa la contractul de finanțare) și a sumelor 

efectiv primite de la susținători. Anumite decalaje sunt inerente acestui tip de acţiune şi 

finanţare, fiecare bursier declarând că înţelege şi asumă acest lucru încă de la data depunerii 

proiectului spre pre-selecţie.  

 

IV. Monitorizare și evaluare proiecte 

 

Bursierii vor putea primi sprijin din partea Fundaţiei Comunitare Oradea pe parcusul 

implementării proiectului pentru a duce la bun sfârșit activitățile asumate, în măsura în care 

acest lucru va fi solicitat. De asemenea, reprezentanţi ai juriului vor putea efectua vizite de 

monitorizare şi evaluare a fiecărui proiect în decursul implementării acestuia. În cele din urmă 

însă, succesul proiectelor depinde de efortul şi dedicaţia echipelor de proiect.  

 

Raportare 

 

Beneficiarii „Bursei Talentelor” vor transmite către Fundaţia Comunitară Oradea, la 

finalizarea proiectului, 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 suprinse pe parcursul derularii implementării 

proiectelor și în timpul evenimentelor organizate. 

Fundaţia Comunitară Oradea îşi rezervă dreptul de a solicita rapoarte narative sau financiare 

intermediare, iar bursierii îşi asumă încă de pe acum obligaţia de a răspunde solicitării sub 

sancţiunea pierderii finanţării. 

 

 

Vizibilitatea finanţatorului  

 

Beneficiarii finanţării „Bursei Talentelor” 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 sigla 

finanţatorului (Fundaţia Comunitară Oradea), alături de textul proiect finanţat prin „Bursa 

talentelor”, cu sprijinul Fundaţiei Comunitare Oradea şi, la cererea lor, siglele companiilor 

ce au contribuit consistent, financiar sau logistic, la buna ducere la îndeplinire a proiectului.  

Toate materialele de promovare ale proiectelor finanțate prin programul Bursa Talentelor 

necesită aprobarea prealabilă a grant managerului Fundației Comunitare Oradea, sub 

sancţiunea respingerii decontării cheltuielilor aferente ca fiind nule şi neavenite, ele rămânând 

în sarcina exclusivă a bursierului.  

 



                                                                                                                                          
            

 

Modificarea proiectelor depuse este posibilă cu condiţia aprobării scrise şi prealabile a 

Fundaţiei Comunitare Oradea, care îşi rezervă dreptul de a respinge motivat o astfel de 

solicitare.  

 

Calendar „Bursa Talentelor” 

 

10.10.2022  - Lansare ”Bursa Talentelor” 

10.10.2022 - 10.11.2022 - Transmiterea aplicațiilor și participarea la sesiunile de consultare 

organizate de FCO. 

11.11.2022- 15.11.2022 – Preselecția ideilor de proiecte efectuată de echipa FCO. 

21.11.2022 – 23.11.2022 - Selecția câștigătorilor de către juriu 

25.11.2022 – Anunțarea publică a câștigătorilor 

08.12.2022 - Prezentarea proiectelor de către câștigători în cadrul Galei Comunității Bihorene. 

Februarie 2023- Octombrie 2023 - Implementarea proiectelor câștigătoare 

Noiembrie 2023- Raportare finală  

 

 

Pentru întrebări legate de aplicație: 

Maria Ursu, Grant Manager Fundația Comunitară Oradea  

grantmanager@fundatiacomunitaraoradea.ro 

0771358776 
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