Întrebări frecvente
Ce este "Idei din Țara lui Andrei"?
„Idei din Ţara lui Andrei” este un program prin care OMV Petrom, în parteneriat cu
Fundația PACT, încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își
sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Acesta se desfășoară sub forma unei
competiții naționale de proiecte.
Prin programul „Idei din Ţara lui Andrei” ne propunem să finanțăm inițiative din 3
domenii: dezvoltare comunitară, educație pentru angajabilitate sau eco-eficiență &
eco-inovație, pornite de la persoane fizice, organizații neguvernamentale, instituții de
învățământ, ca și de la instituții publice. Scopul programului este de a sprijini
dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din întreaga Românie și încurajarea
românilor cu spirit de inițiativă, care vor să susțină comunitățile din România să
producă schimbări în bine, din interior.
În ediția din 2015, programul „Idei din Ţara lui Andrei” va susține proiecte cu rezultate
pe termen lung, cu finanțări în valoare totală de până la 200.000 euro*.
Notă: Toate sumele exprimate în euro sunt calculate, în cadrul ediției 2015 a
Programului “Idei din Țara lui Andrei”, la un curs de schimb valutar de 1 EUR = 4,5 lei,
iar toate transferurile, plăţile şi raportările financiare vor fi exprimate în lei,
considerând echivalentul în lei la cursul de schimb mai sus menționat.
Cine se poate înscrie în competiția “Idei din Țara lui Andrei”?
Competiția “Idei din Țara lui Andrei” este destinată persoanelor fizice (indivizi),
organizațiilor neguvernamentale / ONG (fundații, asociații, federații) și instituțiilor de
învățământ (școală, grădiniță etc.), ca și autorităților publice (primărie / consiliu local
etc.) sau altor instituții publice locale din România.
Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie să încheie un acord cu un ONG sau cu o
instituție publică sau de învățământ care va juca rol de organizație gazdă.
Instituțiile de învățământ aplicante sau care îndeplinesc calitatea de instituții gazdă,
fără personalitate juridică, vor încheia un contract/acord și cu structura de coordonare
de care aparțin.
Având în vedere scopul și obiectivele programului, pe termen lung, recomandăm ca
instituțiile publice de tip primărie sau consiliu local să se înscrie în competiție având
alături ca partener o organizație neguvernamentală, o instituție de învățământ
relevantă pentru domeniul și obiectivele proiectului propus, ceea ce ar constitui un
avantaj competitiv.

Cum pot să mă înscriu?
Primul pas pentru a-ți înscrie proiectul în competiție este să îți creezi cont pe
www.taraluiandrei.ro. Află de aici cum. Următorul pas este să completezi online
formularul de înscriere în perioada 27 octombrie – 3 decembrie 2015, până cel târziu la
ora 18.00. Formularul online poate fi accesat din secțiunea „Idei din Ţara lui Andrei” a
site-ului www.taraluiandrei.ro.
Pentru a fi eligibil, trebuie să dai atenție următoarelor aspecte:

o
o

o
o
o
o

o
o
o

a) pentru proiecte cu buget de până la 5.000 euro:
Formularul de participare a fost completat integral până la termenul limită.
Participantul persoană fizică a încheiat un acord cu o organizație/instituție gazdă
ce are personalitate juridică – organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau
federație), instituție publică (primărie / consiliu local, etc.) sau instituție de învățământ
(școală, grădiniță etc.); în cazul instituțiilor de învățământ fără personalitate juridică, se
va încheia un contract tripartit, ce va include și structura de coordonare de care
aceasta din urmă aparține. Organizațiile/ instituțiile care depun proiecte nu trebuie să
încheie parteneriate.
Informaţiile furnizate în formularul de participare sunt clare, relevante și la
obiect.
Suma solicitată de aplicant pentru implementarea proiectului nu depășește
5.000 EUR.
Un participant se poate înscrie în competiție pentru finanțarea unui singur
proiect în cadrul unei ediții a competiției “Idei din Ţara lui Andrei”.
Organizațiile neguvernamentale participante sau cele înscrise ca organizații
gazdă trebuie să aibă un raport anual sau, în cazul instituțiilor de învățământ,
autorităților publice locale și altor instituții publice locale, un mecanism de raportare
transparentă a activității organizației.
Implementarea proiectului va fi demarată în primele 2 luni de la primirea
finanțării.
În cadrul proiectului propus nu există alți finantatori-companii cu statutul de
finanțatori sau parteneri unici/principali.
Perioada propusă pentru implementarea proiectului nu depășeste 1 an (12 luni)
de la data la care au fost demarate primele activităţi.
b) pentru proiecte cu buget până la 15.000 euro:
La criteriile de mai sus, se adaugă următoarele:
• Participanții (organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice și instituțiile de
învățământ participante sau cele care găzduiesc proiecte ale persoanelor fizice),
respectiv persoanele implicate / membrii echipei de proiect trebuie să aibă experiență
de minim 2 ani și/sau expertiză specifică în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul
respectiv pentru a fi eligibili pentru finanțările de 15.000 euro.
• Suma solicitată de participant pentru implementarea proiectului nu depășește 15.000

EUR.
• Contribuția organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și instituțiilor de
învățământ participante, a organizațiilor/instituțiilor gazdă și/sau a partenerilor
acestora în proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta
înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de
maxim 95% la realizarea proiectului. Restul de minim 5% revine în responsabilitatea
aplicantului (contribuția poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare
voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile. Recomandăm ca solicitantul finanțării
să cuantifice aceste resurse, arătând finanțatorului valoarea/contravaloarea acestora,
în economia bugetului total al proiectului).
Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate
menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile
de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie.
De ce alte materiale/ documente am nevoie pentru a mă înscrie în competiţie?
• pentru persoane fizice - acord cu o organizație/instituție gazdă, care să facă dovada
colaborării cu o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație) sau
cu o instituție publică sau de învățământ (școală, grădiniță etc.). În cazul în care
instituția de învățământ care găzduiește proiectul nu deține personalitate juridică, se
va încheia un acord tripartit, incluzând și structura coordonatoare de care aparține
aceasta;
• CV-ul personal al inițiatorului persoană fizică, respectiv descrierea activității sau
acțiunilor sale anterioare, care să ateste un interes și/sau experiențe relevante în
contextul proiectului propus; acesta va fi însoțit de CV/ informații despre persoana de
contact în legătură cu proiectul, din partea organizației/instituției gazdă;
• CV-ul responsabilului din partea organizației/instituției participante;
• În cazul proiectelor cu buget de până la 15.000 euro, dacă organizația/instituția
reprezentată de inițiator nu deține experiență de minim 2 ani ca entitate juridică în
domeniul pentru care este propus proiectul, sau s-a înființat de mai puțin de 2 ani, se
solicită și CV-urile membrilor echipei de proiect, care se vor implica direct în
implementarea activităților, atestând expertiza specifică și experiența persoanelor în
domeniul de interes;
• alte documente relevante despre participant / (persoana de contact din partea)
organizaţiei/instituției gazdă: diplome de merit şi excelenţă, premii, apariţii în media,
publicaţii etc;
• detalierea bugetului de implementare a proiectului pentru care se solicită finanțarea;
• galerie proiect: foto și/ sau video (pentru a demonstra existența nevoii căreia i se
adresează proiectul în comunitate și/ sau pași deja făcuți în direcția implementării
proiectului);
• raport activitate organizație neguvernamentală participantă / ONG gazdă pentru anul
2014;

• statut și act constitutiv pentru organizații neguvernamentale participante / ONG
gazdă;
• acord de parteneriat (dacă este cazul) care să facă dovada parteneriatului cu o
organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), instituții publice
(primării / consilii locale) sau instituții de învățământ (școli, grădinițe, etc.);


în cazul proiectelor în parteneriat depuse de persoane fizice, se solicită
acord/uri de parteneriat între organizația/instituția gazdă și terțe părți, semnate
de reprezentantul legal al organizației/instituției gazdă;

• pentru instituțiile de învățământ participante și persoanele fizice care au încheiat un
acord cu o instituție de învățământ ca instituție gazdă se solicită certificatul de
înregistrare fiscală pentru respectiva instituție; pentru instituțiile de învățământ fără
personalitate juridică, se solicită C.I.F. corespunzător structurii coordonatoare de care
aceasta aparține;
Ce înseamnă sustenabilitate?
Sustenabilitatea este măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din
cadrul unui proiect rezistă în timp și după încheierea finanțării. Aceasta înseamnă că
proiectul tău creează comportamente, structuri și/sau mecanisme funcționale, care
rezistă prin forțe proprii și pot fi extinse. Ideile din Țara lui Andrei sunt cele care încep
azi și au rezultate pentru mâine, poimâine și mai mulți ani de-acum încolo.
Ce finanțări se acordă?
În cadrul ediției din 2015 a competiției “Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom, prin
intermediul Fundației PACT, va oferi finanțări în valoare totală de 200.000 euro. Vor fi
alocate 2 categorii de finanțări:
•
de până la 5.000 euro;
•
de până la 15.000 euro,
în limita sumei totale disponibile.
Care sunt criteriile de evaluare?
 Relevanța se referă la:
o măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme locale,
măsura în care proiectul propus răspunde în același timp și priorităților
menționate în Regulament de către Organizator și se încadrează în unul
sau mai multe din cele 3 domenii de concurs: dezvoltare comunitară,
educație pentru angajabilitate sau eco- eficiență & eco-inovație.
Identificarea unei probleme reale și importante poate fi susținută prin
rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității
și/sau prin experiența proprie (observare, discuții etc.);
o măsura în care proiectul răspunde categoriei (propune soluții pentru
utilizarea eficientă a resurselor naturale / inovează pentru protecția
mediului / pregătește beneficiarii pentru a fi mai angajabili / dezvoltă
capacitatea comunității locale de a răspunde la diferite oportunități, de a

valorifica resursele locale și/sau rezolvă o problemă socială a unei
comunități).
Notă: pentru domeniul dezvoltării comunitare vor fi luate în
considerare și proiecte care, în măsura în care generează
venituri, le reinvestesc integral în comunitate și/sau care pun
bazele unor mecanisme sau structuri viabile și sustenabile, care
pe termen mediu și lung prezintă potențial de dezvoltare socioeconomică pentru comunitate.
• Obiective SMART: obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile în limita
sumelor de bani oferite spre finanțare, realiste și să poată fi realizate în maxim un an
(12 luni) de la data primirii finanțării și de la demararea primelor activități.
• Planificare realistă a activităților, prin raportare la capacitatea solicitantului.
• Buget realist și transparent: acest criteriu se referă la modul în care
activitățile/resursele necesare implementării activităților se reflectă în buget. Costurile
trecute în buget sunt cele necesare și reale din piață.
În cazul proiectelor cu buget de până la 15.000 euro, contribuția proprie (a
solicitantului și/sau a partenerilor săi) trebuie să fie evidențiată prin menționarea
sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod realist și
transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din formularul de
buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de resurse
mobilizate din comunitate.
• Sustenabilitatea proiectului: constituie măsura în care rezultatele, efectele, activitățile
sau acțiunile din cadrul proiectului propus vor rezista în timp și după încheierea
finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor
proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale,
posibil de extins.
o
Cofinanțare și susținere din partea partenerilor – în ce măsură
organizația sau instituția parteneră asigură cofinanțarea ori suportul, de orice altă
natură, pentru atingerea obiectivelor propuse.
o
Parteneriat – relevanța partenerilor pentru obiectivele vizate.
o
Originalitate: în ce măsură sunt inovatoare soluțiile propuse pentru
nevoile identificate.
• Impactul: se referă la produsele/ rezultatele proiectului, adică la schimbările potențial
generate atât pe termen scurt, cât mai ales mediu și lung, la efectele pozitive sau
negative pe care le poate induce, la cele intenționate sau neintenționate. Relevant este
și numărul beneficiarilor direcți și indirecți care sunt influențați de către transformarea
proiectului în realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezintă premise pentru
impact, însă efectele preconizate sunt cele care oferă dimensiunea acestui criteriu.
Esențial este ca proiectul să crească în timp, iar comunitatea să beneficieze pe termen
lung de impactul social, educațional și de mediu generat de acesta. Impactul social în
special trebuie să fie semnificativ, astfel încât să poată fi demonstrat, măsurat și
comunicat în mod clar.
Notă: Întrebarile-cheie sunt: "Ce schimbări vor fi generate, realist, de activitățile
proiectului? Ce va fi diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor

factori? Viețile câtor oameni vor fi schimbate în bine și cum anume, în mod direct, dar
și indirect, în urma implementării proiectului propus?"

• Experiența, expertiza, competența, reputația, ca și (în cazul în care aplicantul
este o persoană juridică) capacitatea organizațională: se referă la activitățile relevante
desfășurate în prealabil de către aplicanți și (după caz) de către partenerii lor
(organizații neguvernamentale – asociații, fundații sau federații – sau instituții de
învățământ, primării / consilii locale și alte instituții publice), rezultatele și impactul lor
– îndeosebi pe plan social. De asemenea, vor fi punctate existența unei echipe de
proiect puternice, stabile, experienţa în domeniul implementării de proiecte în
beneficiul comunității, experiența și expertiza relevante pentru domeniul de finanțare
vizat și tipul activităților propuse prin proiect.
• Motivația (fie că participantul este persoană fizică sau persoană juridică, inclusiv ca
organizație gazdă): descrierea personală și/sau a intereselor și a activităților derulate
anterior sau în mod curent, dorința și capacitatea de a implementa proiectul propus.
Care sunt localitățile/ comunităţile pentru care pot propune o idee de proiect?
Competiția “Idei din Țara lui Andrei” se adresează persoanelor fizice, organizațiilor
neguvernamentale, instituțiilor de învățământ, autorităților publice locale și altor
instituții publice locale din întreaga țară. Oricare dintre aceste categorii pot propune
idei pentru orice localitate din România.
Pot să mă înscriu în competiție cu mai multe proiecte?
O persoană fizică sau o persoană juridică (organizație neguvernamentală, instituţie de
învățământ, autoritate sau altă instituție publică) poate înscrie doar câte un singur
proiect în fiecare sesiune a competiţiei “Idei din Țara lui Andrei”. Dacă ai mai multe
idei care ar putea contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunității tale, poți să cauți
alte persoane (fizice sau juridice) care le-ar putea prelua și implementa, în nume
propriu, în aceeași sesiune la care înscrii și tu o altă idee de proiect. Însă, personal, în
competiția 2015, nu vei putea înscrie decât o singură idee.
Ce organizații/instituţii se califică pentru a găzdui proiectul unei persoane fizice care
se înscrie în competiție?
Organizațiile/instituţiile gazdă pot fi o organizație neguvernamentală (asociație,
fundație sau federație), o instituție publică (primărie / consiliu local etc.) sau o
instituție de învățământ (școală, grădiniță etc.).
Cum demonstrez că am încheiat un acord cu o organizație/instituție gazdă pentru a
mă înscrie în competiție?

Descarcă documentul de pe site (Acord găzduire proiect), completează-l cu datele tale
și ale organizației/instituției gazdă, apoi încarcă-l în câmpul destinat din cadrul
formularului online.

Cum sunt evaluate proiectele?
Desemnarea proiectelor câștigătoare va avea loc în urma:
• votului public, în proporție de 40%;
• jurizării, în proporție de 60%.
Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul site-ului competiţiei
www.taraluiandrei.ro în perioada 7 – 18 decembrie 2015, până la ora 16.00.
Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada 7 decembrie 2015 – 13 ianuarie 2016.
Câștigătorii vor fi anunțați în data de 20 ianuarie 2016.
Am completat formularul de înscriere online și am încărcat documentele necesare.
Am trimis proiectul și am primit un mesaj în care mi se spune că este în curs de
validare.
Ce se întâmplă în această fază și când va fi publicat pe site proiectul meu?
Aceasta înseamnă că datele și documentele organizației tale (gazdă) sunt în curs de
verificare. În momentul în care participantul va fi aprobat, în pasul 3 din formularul de
înscriere a proiectului, statusul acestuia va fi modificat în APROBAT. De asemenea, tot
atunci va fi aprobat și proiectul pe care l-ai înscris în competiție, urmând să primești
un e-mail cu link-ul ce te va direcționa în pagina de previzualizare a acestuia.
Am început să completez formularul de înscriere, însă m-am blocat la un anumit pas
și nu pot să trec mai departe. Ce pot să fac?
Asigură-te că ai completat toate câmpurile obligatorii, în limita numărului de caractere
cerut. Dacă și după această verificare încă mai întâmpini dificultăți, scrie-ne un email
pe adresa idei@taraluiandrei.ro sau sună-ne la numărul de telefon 0746 837 228 (apel
taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor), în următoarele
intervale:
 între orele 12:00 și 16:00, numai în zilele lucrătoare, în perioada 27.10.2015 –
26.11.2015;
 între orele 10.00 şi 18.00, numai în zilele lucrătoare, în perioada 27.11.2015 –
3.12.2015.
În Regulament este specificat că OMV Petrom trebuie să fie principalul finanțator,
asta înseamnă că nu mai pot exista și alți finanțatori?

Pentru a fi eligibil pentru finanțare în cadrul programului “Idei din Țara lui Andrei”,
proiectul tău trebuie să aibă ca principal finanțator compania OMV Petrom. Însă
aceasta nu înseamnă că nu poți avea și alți cofinanțatori, cât timp ei nu au titlul de
„finanțatori unici/ principali”. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe un contract de
finanțare pentru proiectul propus, cu un alt finanțator – companie, care prevede că
respectiva companie are calitatea de finanțator unic/ principal. Aceasta ar însemna
încălcarea acelei clauze contractuale, ca și a condiționării de mai sus, impusă de
participarea la programul “Idei din Țara lui Andrei”. Cofinanțarea proiectului e chiar
indicată și poate aduce ideii tale puncte în plus la criteriul „sustenabilitate” - un proiect
care beneficiază de surse multiple de finanțare sau care adună în jurul său sprijin din

partea mai multor parteneri este unul care își poate atinge mai ușor și mai eficient
obiectivele propuse.
Pot înscrie în concurs 2 proiecte?
Conform Regulamentului, un participant (persoană fizică, organizație
neguvernamentală sau instituție publică/ de învățământ) poate înscrie un singur
proiect într-o ediție a competiției “Idei din Țara lui Andrei”.
Un proiect care constă în renovarea unui spațiu/ unei școli/ unei clădiri este eligibil
pentru finanțare?
Proiectele care au ca scop exclusiv sau în principal renovarea sau alte tipuri de
investiție în clădiri / spații etc. nu sunt eligibile pentru finanțare. În schimb, pot fi
incluse în buget costuri de construcție, extindere, renovare și/sau amenajare, respectiv
de achiziționare sau închiriere a unor imobile / spații / obiective, dacă demonstrezi că
aceste lucrări sau costuri reprezintă o componentă esențială pentru proiect, adică sunt
în mod deosebit necesare implementării proiectului, cu potențial de impact pe termen
lung și sunt justificate în mod direct de activitățile care ar urma să se desfășoare în
acel spațiu. Totodată, o condiție esențială pentru ca astfel de costuri și activități să fie
eligibile pentru finanțare este ca respectivele obiective de infrastructură să fie în
proprietatea sau date în folosința participantului și/sau partenerilor acestuia (cu acte
doveditoare).
Pentru mai multe referințe privind eligibilitatea / neeligibilitatea costurilor, vezi și
întrebarea următoare.
E eligibil proiectul meu dacă în buget includ plata salariului persoanei responsabile de
activitățile desfășurate în cadrul proiectului propus?
Plata salariilor sau a altor sume ce ar fi achitate șefilor / managerilor / coordonatorilor /
responsabililor de activități pentru proiectul înscris în competiție nu reprezintă un cost

eligibil pentru a fi inclus în buget. Nu sunt eligibile, în general, salarii sau orice alte
tipuri de remunerație pentru reprezentanții aplicantului, organizației gazdă sau
partenerilor acestuia/acestora, nici pentru grupurile de persoane implicate ca voluntari
în implementarea proiectului.
Pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialişti necesari pentru desfăşurarea
unor activităţi, care nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor
participante sau în comunitate.
În completarea celor menționate în secțiunea anterioară, nu sunt eligibile proiectele ale
căror costuri de implementare a activităţilor ce urmează a fi finanţate privesc una
dintre următoarele categorii de cheltuieli:





















investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu
sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra
beneficiarilor vizați din grupul țintă;
costuri de chirie pentru sediul participantului, organizației/instituției gazdă,
partenerilor de proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;
achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul
direct al proiectului / nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul
țintă;
costuri deja finanțate din alte surse / pentru acoperirea unor altor proiecte/
finanțări/ sponsorizări;
dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
credite către terțe părți;
amenzi și penalități;
datorii de orice fel ale Participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;
orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru
activitățile din proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a
proiectului;
burse individuale sau taxe de participare;
costuri cu tratamente medicale individuale;
ajutor umanitar;
activităţi de prozelitism;
premii în bani;
costuri de amortizare și leasing;
taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către
beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Pot să votez mai multe proiecte?
Ai la dispoziție maximum 3 voturi pentru a-ți putea alege proiectul preferat din fiecare
categorie (maximum 1 vot / categorie de interes): dezvoltare comunitară, educație
pentru angajabilitate sau eco- eficiență & eco-inovație.

Cum pot să votez proiecte?
Pentru a putea vota proiecte înscrise în competiţie este necesar să ai cont de utilizator
pe site-ul www.taraluiandrei.ro.
Află de aici care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a-ți crea cont.
Dacă deja ai cont, ajunge să te loghezi și să intri pe pagina proiectului pe care vrei să îl
susții.
Ai la dispoziție maximum 3 voturi, pentru a putea vota câte un proiect din fiecare
categorie: dezvoltare comunitară, educaţie pentru angajabilitate sau eco- eficiență &
eco-inovație.
Dacă ONG-ul pe care îl reprezint nu are experiență de minim doi ani în domeniul vizat
de proiect, pot să mă înscriu în competiție?
Dacă vrei să înscrii un proiect pentru finanțare de până la 5.000 euro, poți să participi
cu ONG-ul pe care îl reprezinți, fără alte condiții/cerințe suplimentare.
În schimb, dacă vrei să ne propui un proiect cu buget de până la 15.000 euro, în
numele unei organizații care nu are minim doi ani experiență în domeniul vizat de
proiect sau care s-a înființat ca entitate juridică de sine stătătoare de mai puțin de doi
ani, poți să îți înscrii ideea în competiție numai dacă:
- fie ONG-ul pe care îl reprezinți încheie un parteneriat cu un alt ONG sau
instituție publică/ de învățământ care are cel puțin 2 ani de experiență în
desfășurarea de proiecte din domeniul respectiv,
- fie trebuie să faci dovada (prin anexare CV și alte documente suport relevante)
că membrii echipei de proiect / persoanele care se vor implica direct în
implementarea activităților, dețin expertiză specifică și experiență de minim doi
ani în derularea de proiecte și acțiuni în domeniul respectiv.
Dacă aplic ca organizație/ instituție trebuie să închei un acord de găzduire?
Nu, în această situație nu este necesar un găzduire.
În ce constă implicarea organizației/instituției gazdă?
Dacă îți propui să înscrii un proiect ca persoană fizică, este nevoie să închei un acord
cu o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație) sau cu o
instituție publică sau de învățământ (școală, grădiniță etc.), care va juca rol de
organizație/instituție gazdă.
Organizația/instituția gazdă trebuie să fie relevantă pentru ideea de proiect pe care o
propui, respectiv să-și desfășoare activitatea în domeniul corespunzător proiectului
înscris în program, conform actului constitutiv și statutului, precum și hotărârii
judecătorești de acordare a personalități juridice și înregistrărilor din Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor ori actului de reglementare a activității acestora, după caz.

Conform Regulamentului acestui program, acordul de găzduire a proiectului va fi
obligatoriu încheiat în formă scrisă (purtând ștampila și semnătura reprezentantului
legal al organizației/ instituției gazdă) și va conține înțelegerea părților (participant
persoană fizică și organizație/ instituție gazdă) cu privire la colaborarea acestora în
legătură cu proiectul și programul. Respectivul acord va fi transmis Fundației PACT
inițial în formă scanată la înscrierea în program, iar ulterior va fi prezentat în original, în
maxim o (1) zi lucrătoare de la cererea scrisă a Fundației PACT.
Înscrierea în program a proiectelor de către participanții persoane fizice se face în
beneficiul organizației/instituției gazdă, implementarea proiectului declarat câștigator
urmând a se realiza de către organizația/ instituția gazdă a participantului persoană
fizică ce a propus proiectul desemnat câștigător. Prin acordul de găzduire a proiectului,
respectiva organizație/ instituție își exprimă acordul, disponibilitatea și competența de
a gestiona finanțarea primită, conform regulilor solicitate de finanțator. Prin înscrierea
în program, în baza acordului de găzduire, participantul garantează Fundației PACT că

organizația/instituția gazdă cunoaște în întregime conținutul Regulamentului, pe care
se obligă să îl respecte în integralitate.
Dacă proiectul este câștigător, Fundația PACT va încheia contractul de sponsorizare cu
organizația/instituția gazdă, în baza semnăturii reprezentantului său legal.
Organizația/instituția gazdă va deține, în consecință, răspunderea contractuală în
raport cu Fundația PACT, cu obligațiile ce decurg din această calitate: justificarea
cheltuielilor, rapoarte de activitate și financiare etc.
De asemenea, organizația/instituția gazdă va avea responsabilitatea de a implementa
proiectul alături de participant, asigurându-se de bunul mers al activităților și
asigurând tot sprijinul necesar inițiatorului.
Ca participant persoană fizică (inițiator al proiectului propus), vei avea rolul de
coordonator al activităților de implementare, dar responsabilitățile sunt împărțite între
inițiator și organizația/instituția gazdă.
Ca titular al contractului de sponsorizare, reprezentantul legal trebuie să se asigure că
organizația/instituția gazdă în numele căreia este semnat contractul este o persoană
juridică dintre cele eligibile pentru a beneficia de sponsorizare în condițiile legii
române și în calitate de organizație/instituție gazdă. Astfel, în cazul în care instituția de
învățământ care își dă acordul să găzduiască proiectul propus de tine nu are
personalitate juridică, veți încheia un acord tripartit, inclusiv cu structura
coordonatoare de care aparține instituția gazdă.
Vreau să înscriu un proiect pentru finanțare de până la 15.000 euro. Conform
Regulamentului, pentru acest lucru trebuie să contribui și eu cu 5%. Ce formă trebuie
să ia contribuția mea?

Contribuția organizației/instituției participante și/sau a partenerilor acesteia în proiectul
propus este de minim 5% din valoarea acestuia. Aceasta înseamnă că finanțarea
solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea
proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind în responsabilitatea aplicantului.
Contribuția proprie poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare
voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile, servicii etc.
Se recomandă ca solicitantul să cuantifice aceste resurse, arătând alocarea/
contravaloarea lor în economia bugetului total al proiectului. Astfel, contribuția proprie
(a solicitantului și/sau a partenerilor acestuia) trebuie să fie evidențiată prin
menționarea sursei/lor și cuantificarea valorii/contravalorii financiare specifice, în mod
realist și transparent. Contribuția financiară este înscrisă în rubrica dedicată din
formularul de buget, iar contribuția în natură – detaliată explicit în rubrica legată de
resurse mobilizate din comunitate.
Câte finanțări sunt?
Numărul proiectelor câştigătoare va fi stabilit pornind de la ordinea din clasamentul
final al proiectelor din fiecare dintre cele două categorii de finanțare:
o
proiecte cu finanțare de până la 5.000 euro;
o
proiecte cu finanțare de până la 15.000 euro.
Pe baza ordinii din clasamentul fiecărei categorii, vor fi finanțate proiectele care ocupă
primele locuri, până la acoperirea sumei totale disponibile de până la 200.000 euro
(sumă brută). În funcție de punctajul proiectelor, OMV Petrom și Fundația PACT vor
stabili care sunt proiectele ce beneficiază de finanțare, dintre cele două categorii, fără
să existe un număr minim sau maxim de proiecte din fiecare categorie ce ar trebui să
fie finanțat în mod obligatoriu. Pentru acordarea finanțării va fi respectat clasamentul
final al proiectelor din fiecare categorie, însă aceasta nu atrage după sine
obligativitatea de a acorda finanțare echilibrată între cele 3 domenii și cele 2 categorii
de finanțare. Spre exemplu, se poate acorda finanțare pentru 10 proiecte dintr-o
categorie (ocupanții primelor 10 locuri din clasamentul final al categoriei respective), în
timp ce doar 5 proiecte din cea de-a doua categorie vor beneficia de finanțare
(ocupanții primelor 5 locuri din clasamentul final al categoriei). Un alt exemplu e că pot
fi finanțate 8 proiecte din sfera educației pentru angajabilitate, 4 proiecte din sfera
dezvoltării comunicate și 3 din cea a eco-eficienței și eco-inovației.
La încărcarea materialelor adiționale (poze, diplome, filmulețe, prezentări etc.) există
limită de dimensiune?
Pentru încărcarea de fișiere în galeria foto sau video nu există o limită de dimensiune.
Ce întrebări conține formularul?
Formularul conține întrebări referitoare la proiect și inițiator și poate fi previzualizat aici
și poate fi accesat din secțiunea „Contul meu” pe www.taraluiandrei.ro.

Formularul online trebuie completat integral sau există posibilitatea de a completa
pagină cu pagină și salva, eventual reveni pentru completări sau revizii?
Pentru a înscrie un proiect în competiția „Idei din Țara lui Andrei”, trebuie să
completezi formularul online până la încheierea perioadei de înscriere (3 decembrie
2015, ora 18.00). Pe parcursul completării formularului, există anumite câmpuri
obligatorii ce trebuie completate pentru a putea trece la pasul următor, ca și câmpuri
la care poți reveni oricând înainte de încheierea perioadei de înscriere.
Poți începe să completezi formularul, iar după fiecare pas vei găsi butoane „Pasul
anterior” și „Pasul următor” care îți permit să revii asupra câmpurilor editabile. Orice
modificare se salvează automat în contul tău de cetățean al Țării lui Andrei.
Formularul poate fi descărcat pentru previzualizare de aici. Poți să-l completezi în
document (recomandabil, pentru a evita riscul pierderii unor informații, în cazul unor
eventuale întreruperi ale conexiunii la Internet, sau unor alte defecțiuni tehnice / de
sistem), iar apoi să copiezi răspunsurile în cadrul formularului online.
Înscrierea oficială a ideii tale în competiție se face exclusiv prin completarea
formularului online, pe care îl găsești aici.

