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APEL LA PROIECTE 2019 

Consolidarea societății civile românești 
 

 

 

 
 
 
 

 

Data-limită de depunere a dosarelor: luni, 16 septembrie, inclusiv 
 

Comunicarea rezultatelor selecției: începutul lunii octombrie 2019 

 

 

Societatea civilă din România se află în prezent într-o fază foarte dinamică. 
Mobilizările cetățenilor observate în ultimii ani 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 punerea în aplicare a proiectelor inovatoare ale 
ONG-urilor românești, precum și pentru acțiuni de structurare a societății civile. 
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În 2019, Ambasada Franței și Institutul Francez din România își reînnoiesc sprijinul 
acordat dezvoltării societății civile românești, pe care îl orientează pe trei axe prioritare, 
care figurează printre cele 17 Obiective ale dezvoltării durabile stabilite de către statele 
membre ale Națiunilor Unite. 
  

Așadar, prezentul apel la proiecte urmărește consolidarea societății civile românești 
care acționează pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile, concentrându-se pe 
obiectivele 1 (fără sărăcie), 14 (viața acvatică) și 16 (pace, justiție și instituții eficiente), prin 
intermediul celor trei tematici indicate mai jos. 

 
Proiectele prezentate vor avea drept obiective favorizarea schimbării mentalităților 

și propunerea de acțiuni colective, prin încurajarea autorităților publice să ia în calcul 
procupările societății în elaboraea politicilor care o privesc. 
 

1. Organizații eligibile 
 

Apelul la proiecte se adresează:  
 
1. Organizațiilor neguvernamentale (ONG) românești cu scop non-lucrativ – 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).  

 
 

2. Tematici  
 

Proiectele trebuie să fie în legătură cu una dintre tematicile următoare: 
 

• Incluziune socială și socio-economică a comunităților vulnerabile marginalizate 
(zone rurale și urbane) 
 

• Protecția biodiversității acvatice (zone umede, râuri, biotopi marini) 
 

• Difuzarea și aplicarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 
(destinatarii acesteia pot fi copiii, profesorii și persoanele specializate în munca cu 
copiii) 

 
 
 

3. Sume și modalități de cofinanțare 
 
Proiectul selectat va fi finanțat de Ambasadă cu maximum 5 000 euro. Această sumă 
acordată trebuie să corespundă unui maximum de 80% din suma totală a proiectului. 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. 
  
Cheltuielile administrative corespunzătoare proiectului nu pot depăși 30% din bugetul 
global al acestuia. 
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4. Conținutul dosarului  
 

Dosarul de candidatură (redactat în limba franceză sau română) trebuie să conțină: 
- formularul de candidatură anexat 
- o prezentare generală a asociației 
- un calendar previzional al proiectului 
- un buget detaliat 
- coordonatele bancare (IBAN) ale asociației 

 

În cadrul acestui apel la proiecte, un ONG va putea prezenta un singur proiect. 
 
Numai dosarele complete, trimise până la data de 16 septembrie 2019 (cu întârzierile de 
rigoare) vor fi luate în considerare. 
 

5. Procedura de selecție 
 

Selecția proiectelor se va efectua pe baza următoarelor criterii: 
- adecvarea cu una dintre tematicile apelului la proiecte 
- caracterul inovator și durabil al proiectului propus 
- nivelul de precizie a proiectului 
- diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia implementării proiectului 

(proiectelor care stabilesc legături între societatea civilă franceză și românească li 
se vor acorda puncte suplimentare)  

- acțiuni coordonate cu autoritățile locale 
- durata proiectului este de maximum un an 

 
 

Rezultatele vor fi comunicate direct candidaților la începutul lunii octombrie 2019. 
 
 
 
 

 

 
Dosarele trebuie trimise până la data de 16 septembrie 2019, inclusiv (ștampila 

poștei constituie dovada datei trimiterii) la adresa: 
 

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

 

Contacte la Serviciul de Cooperare:  
Tel: 0374 125 259 

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

 


