
 

 

 

 

 

 
 

 

APEL DE PROIECTE 
 

« După COP 21 : acțiunea continuă și în 2016 » 
 

Să susținem asociațiile române în acțiunile lor de luptă împotriva schimbărilor climatice  
 

 

 

 

Data limită pentru depunerea dosarelor : vineri 30 octombrie 2015 
 

Selecția proiectelor : jumătatea lunii noiembrie 2015 
 

Data de începere a proiectului : de la 1 ianuarie 2016 
 

 

 

Miza luptei împotriva schimbărilor climatice  : un efort continuu 
 

Franța va găzdui și prezida cea de-a 21a Conferință a părților la Convenția-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP21/CMP11), cunoscută, de asemenea, sub 

numele de "Paris 2015", care va avea loc între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015. Acesta este o 

reuniune crucială, deoarece trebuie să conducă la un nou acord internațional privind clima, aplicabil 

tuturor țărilor, cu scopul de a menține încălzirea globală sub două grade Celsius. 

(www.cop21.gouv.fr). 

Din această perspectivă, Ambasada Franței se mobilizează, organizând de la începutul anului 2015 

o serie de acțiuni vizând sensibilizarea opiniei publice cu privire le acțiunile urgente care se impune 

pentru climat dar și pentru a susține acțiunile derulate de actorii locali. În România, multe acțiuni 

sunt derulate de asociații, deosebit de active în prezervarea mediului și a biodiversității, în lupta 

împotriva schimbărilor climatice și împotriva poluării. Conștientă de necesitatea de a înscrie aceste 

eforturi pe termen lung pentru a sprijini inițiativele locale, Ambasada Franței dorește să-și continue 

angajamentul și după COP 21, oferind sprijin asociațiilor în realizarea proiectului lor în 2016. 

 

Sprijinul acordat ONG-urilor române de către Ambasada Franței  
 

Ambasada sprijină de mai mulți ani structurarea și consolidarea organizațiilor non-guvernamentale 

(ONG-uri) române. În virtutea unui model de parteneriat, Ambasada urmărește, în special, 

sprijinirea proiectelor care sunt caracterizate prin : 

 o dinamică integrată într-un parteneriat durabil cu autoritățile locale din România și/sau cu 

rețeaua națională; 

 crearea sau consolidarea de parteneriate și/sau colaborarea cu rețeaua de ONG-uri franceze 

sau din alte țări europene care se ocupă de problematici similare ; 

 crearea de spații de consultare și dezbatere publică împreună cu autoritățile publice ; 

 susținerea profesionalizării ONG-urilor (suport metodologic pentru delegația serviciilor 

publice, pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene, pentru pregătirea personalului de 

conducere , etc. ) ; 

 o deschidere spre mediul lor regional (țările vecine) și o vocație de a se implica în proiecte 

sau rețele europene, fiind în același timp în măsură să demonstreze și accesul la alte surse de 

finanțare (locală, națională sau europeană) . 

 

Apelul la proiect« După COP 21 : acțiunea continuă și în 2016 » 

http://www.cop21.gouv.fr/


 

 

Ambasada Franței în România, pe baza prezentului apel la proiecte, va sprijini din punct de 

vedere financiar în 2016 patru proiecte derulate de ONG-uri române (în funcție de 4 

tematici). 
 

1. Structuri eligibile  

Apelul la proiecte este deschis tuturor organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri) non-profit 

românești - asociații, fundații și federații de ONG-uri - înregistrate în România care implementează 

proiecte în România. Un ONG poate depune un singur proiect în cadrul acestui apel. 
 

2. Tematici (Va fi selecționat câte un proiect pentru fiecare tematică) 

Proiectele vor trebui centrate pe una dintre tematicile următoare:  

 Sensibilizare și învățare: practici inovative pentru participarea tinerilor 

 Eficiența si tranziția energetică: soluții concrete și practice de zi de zi 

 Tratarea și exploatarea deșeurilor  

 Eco-turism: dezvoltarea atractivității teritoriale prin promovarea unui turism durabil și 

responsabil  
 

3. Costurile și modalitățile de cofinanțare  

Proiectul propus va fi finanțat de către Ambasada în limita unei sume de 5000 €. Această sumă 

acordată va trebui să corespunda cu cel mult 80% din costul total al proiectului . O primă tranșă 

de cel mult 3.000 € va fi plătită la semnarea acordului, soldul va fi plătit după predarea unui raport 

de activitate și de operațiuni financiare intermediar. 

 

Costurile administrative legate de proiect nu pot depăși 20% din bugetul total. Ambasada își rezervă 

dreptul de a plafona valoarea ajutorului său. Co-finanțarea va fi acordată pentru realizarea acțiunilor 

care pot fi eșalonate până la 31 decembrie 2017. 
 

4. Conținutul dosarului  

Dosarul de candidatură va trebui să conțină : 

- formularul de candidatura alăturat (în franceză sau română) 

- o prezentare a asociației (în franceză sau română) 

- un buget detaliat (care să menționeze încasările și cheltuielile estimate) 

- coordonatele bancare (RIB) ale asociației  

 

Vor fi reținute doar dosarele completate și trimise până la data de vineri 30 octombrie 2015 cel mai 

târziu. 
 

5. Procedura de selecție 

Selecția proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii : 

- respectarea temelor prioritare ale apelului de proiecte, 

- caracterul inovator, realist si reproductibil al proiectului propus, 

- gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate, etc.), 

- calitatea dosarului și diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia implementării sale  

 

Rezultatele vor fi comunicate ulterior candidaților la jumătatea lunii noiembrie 2015. 
 

 
 

Dosarele trebuie trimise înainte de 30/10/2015 la : 

Ambasada Franței în România / Serviciul de cooperare 

Institutul francez - Bulevardul Dacia 77 - 020 051 BUCURESTI 
 

Informații : Caroline SOCIE – Consilier adjunct de Cooperare 

caroline.socie@diplomatie.gouv.fr – tel : 0374 125 264 
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