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CONCURS DE PROIECTE 2020:                                                                                             

Protecția biodiversității forestiere 
 

 

 

Data limită de trimitere a dosarelor: vineri, 28 februarie 2020 (inclusiv). 
 

Comunicarea rezultatelor selecției: începutul lunii martie 2020. 
 

România se află în prezent într-o fază foarte dinamică în ceea ce privește societatea 
civilă. 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. 

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. 

În 2020, în cadrul acțiunilor axate pe dezvoltarea durabilă și protecția mediului, 
Ambasada Franței și Institutul francez din România își reînnoiesc sprijinul acordat pentru 
dezvoltarea societății civile românești din România. Atenție  deosebită se acordă temelor 
aferente Obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de către statele membre ale Națiunilor 
unite. 

Astfel, apelul de proiecte de față are drept obiectiv valorizarea inițiativelor concrete în 
domeniul protecției și refacerii biodiversității forestiere. Proiectele propuse trebuie să 
favorizeze schimbarea mentalităților, să propună acțiuni colective, încurajând luarea în 
considerare de către autoritățile publice a preocupărilor societății în elaborarea politicilor 
publice care privesc biodiversitatea mediilor forestiere. 

 

* * * 
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1. Tematica concursului de proiecte 

Pentru acest nou deceniu, protecția naturii este o preocupare considerabilă la nivel 
internațional. Starea biodiversității la nivel mondial duce la concluzii alarmante: jumătate din 
speciile vii de pe planetă riscă să dispară în cursul secolului viitor. Această diminuare masivă a 
biodiversității este cauzată de activitățile antropice și de încălzirea globală. În Europa, și mai ales 
în România, numeroase păduri sunt amenințate. 

În acest context, protecția pădurilor și a biodiversității terestre presupune elaborarea de 
strategii de gestionare durabilă a naturii la nivel teritorial, atât de către autoritățile publice, cât 
și de către societatea civilă. 

Astfel, acest apel de proiecte are drept scop punerea în valoare a inițiativelor lansate de către 
organizații neguvernamentale pe tema protecției biodiversității în mediile forestiere. Apelul va 
susține acțiuni concrete și cu un impact pozitiv, în concordanță cu Obiectivul de dezvoltare 
durabilă cu numărul 14, „Viața terestră”. 

De altfel, în continuarea acestui apel de proiecte, Ambasada Franței și Institutul francez din 
România vor organiza în 23 și 24 martie 2020, la Suceava, o conferință pe tema protecției 
biodiversității în mediile forestiere. Laureatul prezentului apel de proiecte, precum și celelate 
structuri care au atras atenția organizatorilor, vor fi invitate la aceste întâlniri, care vor facilita 
schimbul de bune practici între experți din Franța și România.  

2. Structuri eligibile  

Apelul de proiecte se adresează:  

1. Organizațiilor neguvernamentale (ONG) non-profit - asociații, fundații și federații de ONG-uri 
- înregistrate în România și care implementează proiecte pe teritoriul României. 

2. Asociații franceze consacrate prin legea 1901 care colaborează cu ONG-urile românești 
menționate la punctul anterior (parteneriat justificat printr-un proiect redactat în comun).  

O structură va putea depune un singur proiect în cadrul acestui apel. 

 

3. Valoarea și modalitățile de finanțare 

Proiectul selecționat va primi o finanțare din partea Ambasadei Franței în valoare de maximum 
5 000 euro. O primă tranșă, respectiv 75% din valoarea subvenției alocate, va fi virată la 
semnarea convenției, urmând ca restul sumei să fie virat după depunerea unui raport de 
activitate și raport financiar înainte de 31 octombrie 2020. 

Cheltuielile administrative corespunzătoare proiectului nu pot depăși 30% din bugetul global al 
acestuia. 
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4. 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; 
− un document emis de bancă cu coordonatele bancare (IBAN) ale structurii. 

Participanții la selecție își iau angajamentul de a completa formularele cât mai corect și precis cu 
putință. Falsificarea datelor va duce la eliminarea fără drept de apel a candidaturii. 

5. Procedura de selecție  

Selecția se va face pe baza următoarelor criterii: 
� adecvarea cu tema acestui apel; 
� caracterul inovator și impactul durabil al proiectului propus, adecvarea la nivelul teritorial 

la care se referă; 
� gradul de precizie a proiectului (obiective, beneficiari, buget, rezultate așteptate, dificultăți 

anticipate etc.); 
� diversitatea parteneriatelor dezvoltate în implementarea proiectului (se vor acorda puncte 

suplimentare proiectelor care stabilesc legături între societatea civilă română și franceză) 
� amploarea partenariatului, gradul de consultare publică și comunicarea cu părțile 

participante (autorități locale, actori privați, populația locală, alte asociații etc.) 
� proiectul trebuie dezvoltat pe o perioadă de maximum un an. 

Proiectele vor fi evaluate de către organizatorii apelului în funcție de originalitate, de pertinența 
acestora și de gradul de fezabilitate tehnică și economică. O atenție deosebită va fi acordată 
proiectelor care fac apel la un schimb de expertiză cu Franța. 

La sfârșitul procesului de selecție, rezultatele vor fi comunicate în mod direct candidaților la 
începutul lunii martie 2020. 

* * *  

 

 

Dosarele trebuie trimise până la data de vineri, 28 februarie 2020                                         

la adresele : 
 

olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr şi clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr  
 

Contact la serviciul de cooperare  

Tel. 0374 125 263 
 

 

 


