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CONCURS DE PROIECTE 2020 

Sprijin pentru inițiativele civice ale tinerilor 
 
 

Data limită de trimitere a dosarelor: marți, 25 februarie 2020 (inclusiv). 
 

Comunicarea rezultatelor selecției: la mijlocul lunii martie 2020. 

 

Mobilizările cetățenești observate în ultimii ani în România au constituit începutul 

unei transformări a domeniului public, în care societatea civilă are un rol mai 

însemnat ca actor al schimbării, în concordanță cu valorile politice comune ale 
Uniunii europene. 

Politica de cooperare internațională a Franței acordă o atenție deosebită 

organizațiilor societății civile, pe care le consideră actori esențiali în elaborarea 

politicilor publice coordonate, inclusive și durabile. Astfel, Ambasada Franței în 

România oferă de câțiva ani sprijin tehnic și financiar pentru implementarea 

proiectelor inovatoare ale ONG-urilor românești, precum și pentru acțiuni de 

structurare a societății civile. 

Tinerele generații din Franța, România sau Europa se mobilizează pentru viitorul 

lor și ocupă un rol din ce în ce mai important în cadrul dezbaterilor la ordinea zilei, 

pe subiecte precum clima, biodiversitatea, drepturile femeii, protecția patrimoniului 
etc. 

Concursul de proiecte lansat în 2020 de Ambasada Franței și Institutul francez din 

România sprijină și pune în valoare inițiativele civice lansate de tineri și pentru 
tineri. 

Proiectele prezentate trebuie să propună acțiuni inovatoare și colective pentru 

tematicile enunțate mai jos, încurajând autoritățile publice să ia în considerare 

preocupările tinerilor în elaborarea politicilor care îi privesc. 

Concursul de proiecte de față are două părți: inițiative civice și organizarea unui 
hackaton civic, urmând ca un candidat să aleagă doar una dintre ele. 
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I. Prima parte: inițiative civice 
 

I.II. Tematică și durată 
 

Inițiativele depuse ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre tematicile 

următoare: 
 

 Educație despre democrație și gândire critică 

 Construcția europeană 

 Dezvoltarea unei conștiințe ecologice 

 Dialog între generații  

 Artă și implicare politică 
 

 

Se va acorda prioritate proiectelor care iau în considerare preocupările pentru 
egalitatea de gen. 
 

Aceste proiecte trebuie implementate în România pe o durată de maximum un an. 
 

I.II. Condiții de eligibilitate 
 

Concursul de proiecte se adresează structurilor următoare: 
 

1. Organizații de tineret din România; 

2. Organizații neguvernamentale (ONG) non-profit - asociații, fundații și federații de 

ONG-uri - înregistrate în România, conduse de tineri și în interesul tinerilor; 

3. Asociații franceze consacrate prin legea 1901 care colaborează cu ONG-urile 

românești menționate la punctul anterior (parteneriat justificat printr-un proiect 
redactat în comun).   

 
 

I.III. Valoarea și modalitățile de cofinanțare 
 

Inițiativele civice selecționate vor primi o finanțare din partea Ambasadei și a 

Institutului francez din România cu o valoare cuprinsă între 2 000 și 5 000 euro, în 

funcție de necesitățile proiectului. 
 

Această sumă acordată trebuie să corespundă unui maximum de 80% din suma 

totală a proiectului. Cheltuielile administrative corespunzătoare proiectului nu pot 

depăși 30% din bugetul global al acestuia. 
 

O primă tranșă, respectiv 75% din valoarea subvenției alocate, va fi virată la 

semnarea convenției, urmând ca restul sumei să fie virat după depunerea unui raport 

de activitate și raport financiar la 6 luni după începerea proiectului. 
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II. Partea a doua : căutarea unui partener pentru 
organizarea unui hackaton civic 

 

Ambasada Franței și Institutul francez din România doresc să sprijine pregătirea 

unui hackaton civic. Pentru aceasta, caută un partener care să organizeze 
evenimentul. 
 
II.I. Tematici 
 

Hackatonul civic va favoriza un concurs de idei inovatoare și un efort colectiv intens, 

în cadrul cărora participanții vor fi invitați să-și pună imaginația la contribuție 

pentru a da naștere unor forme de mobilizare pentru viața civică. Astfel, acest 

hackaton își propune să faciliteze găsirea de soluții și să contribuie la o mai mare 

conștientizare în ceea ce privește problemele de viitor pentru tinerii români și, în 

sens larg, europeni, pe temele următoare: 
 

 Dezvoltarea unei conștiințe ecologice 

 Dialog între generații   
 

Obiectivul este de a mobiliza tinerii din societatea civilă și din universități. Conceput 

ca un moment creativ, acest hackaton civic va facilita apariția de noi idei și concepte, 

chiar și producerea de prototipuri de servicii inovatoare care pot fi puse în slujba 

întreprinderilor, autorităților publice, universităților sau a societății civile. 
 
II.II. Caiet de sarcini 
 

Organizarea Hackatonului trebuie să respecte următoarele linii directoare: 

- Număr de participanți: minimum 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 28 
de ani; 

- Tipul participanților: liceeni, studenți, tineri antreprenori, programatori etc.; 

- Locația: va fi aleasă de către partener, București sau un alt mare oraș din 

România (alegerea trebuie justificată); 

- Durata: 48 de ore; 

- Perioada evenimentului: va fi aleasă de către partener, între martie și 
septembrie 2020. 

 

Acest Hackaton ar trebui să aibă un ușor aer francez, al cărui conținut va fi lăsat la 
latitudinea organizatorilor. 
  

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă și o prezentare generală a tematicii sau a 

tematicilor subordonate abordate, obiectivele și rezultatele așteptate în cadrul 

hackatonului, precum și modalitățile de participare prevăzute (public țintă, criterii de 



4 

selecție a participanților) și formatul evenimenetului (desfășurător, ateliere, materiale 

de comunicare, parteneri avuți în vedere). 

- Partenerul se angajează să organizeze evenimentul: închirierea unui spațiu, 

mesele participanților, atelierele din cadrul evenimentului, materialul pentru 

buna desfășurare a acestuia (cu excepția calculatoarelor, pe care participanții la 

hackaton trebuie să le aducă) și toate celelalte cheltuieli anticipate, pe care 

organizatorul le va detalia în dosarul de candidatură. 
 
 
II.III. Structuri eligibile 

 

Concursul pentru organizarea unui Hackaton civic se adresează următoarelor 
structuri: 

 

 organizații de tineret din România; 

 organizații neguvernamentale (ONG) non-profit - asociații, fundații și federații de 
ONG-uri - înregistrate în România; 

 asociații franceze consacrate prin legea 1901 care colaborează cu ONG-urile 

românești menționate la punctul anterior (parteneriat justificat printr-un proiect 
redactat în comun);  

 structuri care organizează evenimente / care lucrează în mod normal cu tineretul 

 universități 
 

II.IV. Valoarea și modalitățile de finanțare 
 

Proiectul selecționat va primi o finanțare din partea Ambasadei Franței și a 

Institutului francez în valoare de maximum 8 000 euro. O primă tranșă, respectiv 

75% din valoarea subvenției alocate, va fi virată la semnarea convenției, urmând ca 

restul sumei să fie virat după organizarea evenimentului. 
 

 

III. Conținutul dosarului   
 

Dosarul de candidatură (în limba franceză sau română) trebuie să conțină: 

- formularul de candidatură anexat 

- o prezentare generală a structurii care depune proiectul 

- calendarul previzional al proiectului 

- un buget detaliat (fiecare structură este liberă să folosească propriul model) 

- un document emis de bancă cu coordonatele bancare (IBAN) ale structurii 
  

Un candidat va putea depune un singur proiect în cadrul acestui concurs. 
 

Numai dosarele complete trimise până la date de 25 februarie 2020, inclusiv, vor fi 
luate în considerare. 
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IV. Procedura de selecție 
 

Selecția proiectelor se va face de către un juriu alcătuit din experți într-una sau mai 
multe dintre tematicile abordate în cadrul acestui concurs:  
 

 Florin Stoican, Președintele asociației KOGAYON 
 

 
 

 Rareș Voicu, Vicepreședintele Consiliului Național al elevilor 
 

 
 
 

 Elena Calistru, Președintă și cofondatoare a Asociației FUNKY 
CITIZENS 
 

 
 

Selecția se va face pe baza următoarelor criterii: 

 

 gradul de implicare a tinerilor în proiect 

 adecvarea cu cel puțin una din tematicile acestui concurs 

 caracterul inovator și impactul durabil al proiectului propus 

 gradul de precizie a proiectului 
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 diversitatea parteneriatelor dezvoltate în implementarea proiectului (se vor 

acorda puncte suplimentare proiectelor care stabilesc legături între 

societatea civilă română și franceză) 

 acțiuni coordonate cu autoritățile locale 

 proiectul trebuie dezvoltat pe o perioadă de maximum un an 
 

Rezultatele selecției vor fi comunicate în mod direct candidaților la mijlocul lunii 
martie 2020. 
 

 

Candidații înscriși la acest concurs sunt invitați să participe la Forumul 

Tineretului, organizat de către Institutul francez în 26 februarie 2020. Mai multe 

detalii vor fi anunțate în curând. 
 

 
 
 

 

 

Dosarele trebuie trimise prin poștă până în 25 februarie 2020, inclusiv, la adresa: 
 

Ambassade de France en Roumanie / Service de coopération 
Institut français - Boulevard Dacia 77 – 02 0051 BUCAREST 

 

Contact la serviciul de cooperare:  
Tel. : 0374 125 259 

E-mail : olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr  
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