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Alice in Tara minunilor: 
  
" Imi spui, te rog, in ce directie ar trebui sa 
merg de aici?" 
" Conteaza foarte mult unde vrei sa ajungi.", a 
spus pisica. 
" Nu prea-mi pasa..." a spus Alice. 
" Atunci nu prea conteaza in ce directie mergi" 
a spus pisica. 



PROIECT ??? 

 

Pentru ce vrei finantare?  
   

De cat ai nevoie?  
 

La ce aplici? 
 
   



Finantari de  
1000+ Ron 

Finantari locale 



Finantari de  
5000+ Ron 

Finantari externe 
Granturi de la fundatii sau ONG-uri 



Impreuna pentru fiecare 

        Obiectivele programului 
     Sustine proiectele care se refera la protectia mediului si imbunatatirea 
starii de sanatate publica a comunitatilor. 
             Cine poate aplica 
         Orice persoana juridica sau fizica ,  organizatii 
        Rompetrol sustine proiecte care au o componenta sociala puternica 
  si care  implica solutionarea problemei respective. 
    
             In cazul proiectelor de mediu: Conservarea si mentinerea sau 
imbunatatirea conditiilor de mediu existente la nivel local prin diferite 
activitati. 
 
 Bugetul  alocat unui  proiect este de maxim 45.000 LEI. 
 



”Tara lui Andrei„  se adreseaza comunitatii orientate catre solutii 
care sa genereze valoare pe termen lung.  
In 2013, Tara lui Andrei va continua proiectele de implicare in 

comunitate pe cele trei directii principale: mediu, educatie si 

dezvoltarea comunitatii. 
 



Sunt eligibili  
Aplicantii in cadrul programului “HEINEKEN pentru Comunitati”  trebuie sa fie 
persoane juridice de drept privat ,  
“ONG-uri” (asociatii sau fundatii) sau institutii publice cu sediul social inregistrat 
intr-unul dintre orasele: Constanta, Craiova, Miercurea Ciuc sau Targu Mures / 
Ungheni. 
 Oras Buget (RON) 

1. Constanta 100.000* 

2. Craiova 100.000* 

3. Miercurea Ciuc 100.000* 

4. Targu Mures 100.000* 

Total  400.000  

Programul de Granturi  
„Raiffeisen Comunitati”  

Scopul sa implementeze 
programe de responsabilitate 
sociala in beneficiul comunitatii 

Etapa I: - depunerea scrisorilor de intentie 
Etapa a II-a: – depunerea propunerilor de 
proiect 
Etapa a III-a:  votarea proiectelor finale  
                    online 



PACT PENTRU COMUNITATE 
Prin aceast apel de proiecte sunt vizate organizatiile cu 
sediul la nivel local, care actioneaza in judetele din sud 
(Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, 
Teleorman), sud-est (Buzau,Braila, Constanta, Galati, 
Tulcea, Vrancea) si sud-vest (Mehedinti, Gorj, Valcea, 
Dolj, Olt) ale Romaniei. 

I. Proiecte derulate in parteneriat 
III. Servicii  
IV. Antreprenoriat social si cultural, economie sociala  

In 2013 se incearca deschiderea a doua runde 
de  apeluri. 



Finantari de  
10000+ Ron 

Fonduri europene 
nerambursabile 



Tineret in actiune 
                           este programul european prin 

care sunt finanţate proiecte cu şi pentru tineri. 
Un program care poate aduce o schimbare, prin 

acţiunea tinerilor şi a celor care lucrează cu ei, la nivel 

de atitudine şi mentalitate 

 

În România, programul Tineret în Acţiune este 

gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale ANPCDEFP  

Structura TiA:  

-Schimburile de tineri  

-Iniţiativele tinerilor  

-Proiectele pentru democraţie participativă  

-Serviciul European de Voluntariat  

-Proiectele de formare şi reţele  

-Întâlnirile tinerilor şi ale responsabililor de 

politici de tineret  

Eligibili:   

-ONG,  

-instituţii publice care 

lucrează cu tinerii,  

-grupurilor informale de 

tineri,  

-şcolilor speciale,  

-structurilor care se ocupă cu 

organizarea de evenimente 

în domeniul tineretului, 

sportului sau culturii, dacă 

acestea sunt coordonatoare. 

Termene:  1 februarie ; 1 mai; 1 octombrie  



Gundtvig   program ce face parte din  
PROGRAMUL European DE INVATARE PE TOT PARCURSUL  VIETII  

LIFELONG LEARNING, LLP 

Obiective specifice 
• Să răspundă provocării educaționale pe care 

o reprezintă o populație europeană 

în curs de îmbătrânire 

• Să contribuie la furnizarea, pentru adulți, a 

unor mijloace pentru îmbunătățirea 

cunoștințelor și competențelor acestora 

GRUNDTVIG - Educația  adulților 

Programul se adresează nevoilor de predare și 

învățare existente în toate formele educației 

adulților, care nu au un caracter predominant de 

formare profesională, precum și instituțiilor și 

organizațiilor care furnizează sau facilitează 

diverse modalități de învățare pentru adulți – de 

natură formală, non-formală sau informală – 

inclusiv acelora implicate în formarea inițială și 
continuă a personalului. 

Care sunt acțiunile GRUNDTVIG? 
• Vizite pregătitoare GRUNDTVIG 
• Vizite și schimburi pentru personalul implicat în educația adulților 
GRUNDTVIG 
• Stagii de asistență GRUNDTVIG 

• Formarea continuă a personalul implicat în educația adulților 

GRUNDTVIG 
• Ateliere GRUNDTVIG 
• Parteneriate de învățare GRUNDTVIG 

• Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă GRUNDTVIG 
• Proiecte multilaterale GRUNDTVIG 
• Rețele multilaterale GRUNDTVIG 
• Măsuri însoțitoare GRUNDTVIG 

http://www.anpcdefp.ro/ 

http://www.llp-ro.ro 



Fonduri Structurale 
 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

POSDRU  cuprinde 7 Axe prioritare 
   
2013 – Fonduri: 679.876.212 Euro  
        Eligibili: – scoli, universitati, centre de cercetare; 
       – furnizori acreditati de formare profesionala; 
                                                        – camerele de comert si industrie; 
                                                        – sindicatele si patronatele; 
                                                        – IMM-urile.              
                

Prioritati nationale    :  2013 - Anul european al cetatenilor:  
                          pentru o mai buna cunoastere a  
                         drepturilor cetatenilor europeni 

 
            Constrangeri:  Restrictii, Conditii, Control 





BONUS! 




