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II.

Definiții

Fundaţia Vodafone România
Fondul pentru Fapte Bune
Aplicant
Proiect

În cele ce urmează FVR. Finanțatorul rundei Fondul pentru Fapte
Bune
În cele ce urmează FFB. Rundă de finanțare organizată de FVR;
Organizaţie neguvernamentală care înscrie un proiect în cadrul
FFB
Proiect implementat de Aplicant și finanțat de FVR

Incluziune socială

Ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din
domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii,
educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării pentru prevenție,
mobilităţii, siguranței, justiţiei, destinate combaterii excluziunii
sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate
aspectele economice și, sociale, ale societăţii

Grup vulnerabil

persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea
de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de
boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool
ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi
socială

III.

Despre Fundația Vodafone România

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi
independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei peste 20 de ani de activitate,
Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.132 de programe derulate de 730 de ONG-uri din întreaga țară, în domeniile
sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut aproape 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, vârstnici,
persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 30 de
milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere.
Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro,
http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.
„Fondul pentru fapte bune” este un program derulat la nivel național, bazat pe o finanțare de tipul „cerere de
propuneri”, fiind conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în
domeniul sănătății, educației și serviciilor sociale pentru categorii defavorizate. De la lansarea programului, în 2013,
până acum, Fundația Vodafone România a acordat finanțări totale de peste 7 milioane de lei, pentru 40 de proiecte,
derulate de 33 de organizații neguvernamentale.
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IV.

Domeniul rundei de finanţare

Fundaţia Vodafone România lansează cea de-a șaptea ediţie a rundei de finanţare ”Fondul pentru Fapte Bune” prin
care își propune să susţină proiecte care contribuie la creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile derulate de
organizaţii neguvernamentale în domeniul educației, sănătății și servicilor sociale.
Exemple de proiecte care sunt căutate cu precădere în cadrul acestei runde de finanţare:
- proiecte care vor derula servicii de accesibilizare sau creștere a gradului de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi;
- proiecte care contribuie la creșterea calităţii vieții copiilor, vârstnicilor, adulților aflați în situații vulnerabile (sărăcie
extremă, analfabetism, boală, deficiențe neuromotorii);
- proiecte care ajută victimele violenței domestice (femei, copii, vârstnici) să iasă din relația abuzivă, să-și găsească un
adăpost temporar, să se angajeze, să beneficieze de suport psihologic, juridic, logistic;
-proiecte care previn abandonul familial;
- proiecte care contribuie la eliminarea discriminării pe criterii de gen, etnie, rasă, vârstă, statut social, stare de sănătate
etc
- proiecte care folosesc tehnologia în domeniul serviciilor sociale, sănătății, educației;
-proiecte pentru dezvoltarea competențelor și abilităților digitale (pentru elevi, profesori, părinți din mediul rural, tineri
instituționalizați sau care provin din familii cu venituri modeste, persoane cu dizabilități, vârstnici) – pentru
angajabilitate, educație școlară, formare continuă, și viață activă;
- proiecte care contribuie la digitalizarea și accesibilizarea sistemului de sănătate;
- proiecte pentru sănătatea fizică și mintală a mamei și a copilului.
- proiecte de informare si prevenție în domeniul sănătății
Enumerarea acestor tipuri de proiecte este exemplificativă și nu restrictivă.

V.

Depunerea aplicaţiilor

În runda actuală FFB, aplicanții vor înscrie proiectele în două etape:
1. Scrisoarea de intenție
Aplicanții vor descrie pe scurt necesitatea și scopul proiectului, principalele activități și vor estima un buget general.
Scrisoarea de intenție va urma modelul propus (anexa1 la prezentul regulament) și se va trimite pe e-mail către adresa
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fundatia.vodafone_ro@vodafone.com. Termenul limită de trimitere a scrisorilor de intentie este 30 iulie 2021 , ora
20:00.
Aplicanții care trimit scrisori de intenție ce nu respectă întocmai modelul propus vor fi descalificați. În urma
analizei scrisorilor de intenție, se va selecta un număr limitat de idei de proiecte care vor putea fi înscrise în etapa a
doua: formularul de aplicație.
Vor fi notificați pe e-mail doar aplicanții care au fost selectați și care se califică pentru înscrierea proiectului în etapa a
doua.
2. Formularul de aplicație
Formularul de aplicaţie se va completa online pe platforma FVR http://finantare.fundatia-vodafone.ro/. Pentru
înscrierea proiectelor, aplicantul va intra pe platforma http://finantare.fundatia-vodafone.ro/, la secţiunea
„Aplica/Intra in contul tau”. Termenul limită pentru completarea online a aplicaţiilor este 6 septembrie 2021, ora
20:00.
La momentul încărcării aplicației pe platformă, aplicantul se va asigura că:
▪

în descrierea proiectului pentru care se face aplicația se vor include detalii privind funcțiile persoanelor
necesare pentru implementarea proiectului;

▪

a obținut acordul persoanelor vizate sau a identificat un alt temei legal aplicabil pentru includerea CV-urilor
acestora în aplicația transmisă către Fundația Vodafone;

▪

nu vor include date cu caracter personal atunci când vor identifica / descrie beneficiarii aplicației.

Vor fi notificați pe e-mail și/sau telefonic doar aplicanții declarați finaliști în urma jurizării proiectelor propuse.

VI.

Valoarea rundei de finanţare

Valoarea rundei de finanţare este de 1.560.000 lei. Vor fi susţinute proiecte în limita a 290.000 lei per proiect. În
funcţie de tipul activităţilor propuse de fiecare Aplicant, FVR își rezervă dreptul de a finanţa doar o parte din suma
solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea sprijinului acordat.

VII.

Calendarul rundei de finanţare

•

12 iulie - Lansare rundă de finanțare

•

12 iulie – 30 iulie 2021 – Trimitere pe e-mail fundatia.vodafone_ro@vodafone.com a scrisorilor de intenție

•

2 – 16 august 2021 – Verificare eligibilitate, selecție scrisori care se califică pentru înscrierea aplicațiilor pe
platforma de finanțare
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•

17 august – 6 septembrie 2021 - Înscriere aplicații pe platforma de finanțare

•

7 – 24 septembrie 2021 – Jurizare proiecte, selecție aplicații finaliste

•

27 septembrie – 8 octombrie 2021 – Interviuri on line /vizite teren aplicații finaliste

•

11 octombrie 2021 – Desemnare proiecte câștigătoare care vor primi finanțare pe platforma
http://finantare.fundatia-vodafone.ro/

•

11 octombrie – 22 octombrie 2021 – Solicitare documente suplimentare și încheierea contractelor de
sponsorizare

•

22 octombrie 2021 – 31 octombrie 2022 – Derulare proiecte ediția a VII-a FFB

FVR poate decide oricând modificarea calendarului rundei de finanţare, precum și încetarea sau suspendarea acesteia,
prin înștiinţare făcută pe site-ul http://finantare.fundatia-vodafone.ro/

VIII.

Criterii de eligibilitate

Proiectele sunt eligibile pentru finanţare dacă:
•

sunt propuse de aplicanţi organizaţii neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii, federaţii) înfiinţate legal, cu
sediul în România, care își desfășoară activitatea conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924
privind asociaţiile și fundaţiile, cu modificările și completările ulterioare. Organizaţiile trebuie să fie acreditate
pentru acordarea serviciilor sociale propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară);

•

beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană;

•

aplicantul a depus bilanțul contabil pentru ultimul an fiscal;

•

aplicantul are un Raport Anual și/sau mecanisme de raportare transparentă a activităţii sale (ex. site web, pagina
Facebook, raport de audit etc.);

•

sunt în concordanţă cu misiunea FVR și cu domeniul finanţat prin această rundă de finanțare FFB.

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele care:
• sunt propuse de organizații care au ca scop declarat susținerea și promovarea de evenimente și proiecte de
propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate publică activismul acestora în aceste domenii;
•

sunt propuse de organizații care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au activitatea
suspendată, nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale,
au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;
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•

reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ai acestora sau alte persoane cu care aceștia
sunt în legături de prietenie de notorietate publică: (i) sunt sau au fost în ultimii 2 ani subiectul unor investigații
sau cercetări pentru fapte care pot fi calificate infracțiuni privind conduita profesională, fraudă, corupție sau
orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice sau private sau (ii) au fost condamnați și/ sau au
executat pedepse penale pentru infracțiuni din categoria celor menționate la punctul (i) în ultimii 5 ani;

•

în definirea resurselor necesare implementării sau prin rezultatele urmărite dau naștere unor conflicte de
interese în sensul în care reprezentanții organizației au un interes financiar personal direct sau indirect prin
implementarea proiectului;

•

reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ai acestora sau alte persoane cu care aceștia
sunt în legături de prietenie de notorietate publică desfășoară acțiuni de propagandă religioasă sau politică;

•

sunt depuse de organizații înființate în anul 2021.

O organizaţie poate aplica cu un singur proiect la această ediţie a rundei de finanţare FFB; în cazul organizaţiilor care
au filiale se aplică aceeași regulă per organizaţie și nu per filială.
Pot înscrie aplicații toate organizațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în prezentul regulament,
indiferent dacă mai au sau nu alte proiecte în derulare cu FVR.

IX.

Jurizarea și selectarea caștigătorilor

Evaluarea și selecţia scrisorilor de intenție și a aplicaţiilor va fi făcută de un juriu format din membrii Consiliului de
Administraţie și ai echipei FVR, precum și experţi externi, în baza scrisorilor de intenție și a formularelor de aplicaţie
înscrise în platforma de finanțare. Componența juriului va fi anunțată pe platforma FVR http://finantare.fundatiavodafone.ro/.

X.

Criterii de jurizare

Evaluarea aplicaţiilor se va realiza în funcţie de următoarele criterii:
1. Relevanță (proiectul răspunde unor nevoi/probleme reale, identificate prin studii/cercetări sau prin activitatea
derulată de aplicant în comunitate; proiectul este adaptat specificului beneficiarilor și rezolvă
problema/problemele identificate);
2. Eficiență (bugetul este realist și transparent, rezultatele așteptate justifică resursele alocate: financiare, materiale,
umane);
3. Impact (proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung la nivel regional sau național pentru
un număr cât mai mare de beneficiari, aplicantul a inclus și a definit instrumente și indicatori de măsurare a
impactului);
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4. Sustenabilitate (aplicantul a identificat soluții concrete de strângere de fonduri pentru a susține proiectul pe
termen lung și după ce finanțarea din partea FVR se va încheia );
5. Inovație (proiectul propune o soluție originală, inovatoare în domeniu pentru a rezolva problema identificată);
6. Experiență (Aplicantul și/sau reprezentanții acestuia au experiență relevantă în lucrul cu beneficiarii propuși, în
domeniul serviciilor sociale, educației și sănătății, în adresarea problemei identificate și/sau au personal calificat
și servicii acreditate);
7. Scalabilitate (capacitatea de creștere a proiectului sub aspectul numărului de beneficiari care este determinată,
printre altele, de replicarea rapidă a modelului propus în proiect în alte orașe, regiuni, tări).

XI.

Condiţii de finanţare

Vor fi susţinute proiecte în limita a 290.000 lei per proiect. În funcţie de tipul activităţilor propuse de fiecare Aplicant,
FVR își rezervă dreptul de a finanţa doar o parte din suma solicitată de Aplicant sau de a crește valoarea sprijinului
acordat.
Contribuţia Aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al proiectului (contribuţie
financiară și în resurse ex. timpul angajaţilor, voluntari, utilităţi, echipamente etc.).
FVR va susţine inclusiv :
-

costuri directe de personal (pentru echipa care lucrează direct în proiect);
costuri de promovare în proporţie de maxim 10% din bugetul total al proiectului. (dacă se depășeste
procentul de 10% pentru costurile de promovare, atunci aplicantul va susţine costurile respective din resurse
proprii).

FVR nu va susţine:
- costuri de personal indirecte (pentru persoane care nu lucrează direct în proiect);
- costuri de construcție sau achiziție de echipamente care nu au legatură directă cu proiectul;
- costuri de chirie pentru sediul organizației;
- costuri pentru burse, studii academice sau cercetări;
- costuri pentru evenimente care nu au legatură cu proiectul;
- cheltuieli retroactive pentru activități încheiate sau în curs de desfăsurare.
Aplicanţii câștigători ai rundei de finanţare FFB vor prezenta rapoarte lunare, trimestriale și anuale, în forma solicitată
de FVR și respectând condiţiile precizate în contractul de finanţare. FVR va solicita organizaţiilor finanţate documente
justificative (copii dupa chitanţe și facturi, ștate de plată confidențializate, extrase de cont) pentru toate cheltuielile
realizate în cadrul proiectului.
Proiectul va fi derulat în perioada 22 octombrie 2021 – 31 octombrie 2022.
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Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, minim 8 luni
În cadrul procesului de selecţie și/sau interviu/vizită pe teren a proiectului, FVR poate solicita aplicantului:
-

CV-ul membrilor echipei implicate în proiect, aplicantul asigurându-se că are consimțământul acestora sau un
alt temei legal în baza căruia să transmită către FVR aceste informații;

-

documente care să ateste acreditarea serviciilor sociale oferite în cadrul proiectului (dacă este cazul);

-

acorduri de parteneriat semnate (dacă sunt necesare);

-

documente care să ateste că persoana care semnează documentele aplicantului este autorizată în acest sens;

-

documente care să ateste că organizaţia nu este în curs de lichidare, suspendare și/sau nu are datorii fiscale;

-

un document în care să fie menţionate toate sursele de finanţare ale proiectului, în cazul în care aplicantul
primește fonduri pentru proiectul propus spre finanţare și din alte surse;

-

copie după documentele de înființare ale organizației (statut, act constitutiv, hotărâre judecătoarească de
înființare, certificat de înregistrare fiscală);

-

ultimul bilanț contabil depus.

În cazul în care documentele trimise sunt în contradicţie cu informaţiile prezentate în formularul de aplicaţie,
proiectul va fi automat respins.
Aplicanţii vor putea consulta pe http://finantare.fundatia-vodafone.ro/ rezultatul prezentei runde de finanţare.
Vor fi înștiințate în scris doar organizațiile neguvernamentale ale căror scrisori de intenție au fost selectate pentru
etapa a doua a procesului de înscriere a aplicațiilor.
Vor fi contactați telefonic doar aplicanții declarați finaliști în vederea stabilirii interviurilor/vizitelor pe teren, conform
calendarului de finanțare. Ulterior, vor fi notificaţi în scris asupra rezultatului selecţiei actualei runde de finanţare toți
aplicanții finaliști.
După caz, FVR poate solicita aplicantului modificări în proiect (planificare activităţi, buget etc), în vederea semnării
contractului de finanţare.

XII.

Plata finanţărilor

Plata finanţării se va face în minim două tranșe, în funcţie de mărimea sumei aprobate spre finanţare, conform
condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în lei. Intervalul de plată a tranșelor va fi stabilit în funcţie
de perioada de desfășurare a proiectului și de necesarul de cheltuieli lunare pentru implementare.
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XIII.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația Vodafone România este o persoană juridică, având sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București,
CIF 18912220, personalitate juridică cf. Dosar 20735/ 299/ 2006 înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 București,
înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1.
Ca parte a procesului de finanțare, FVR prelucrează următoarele date cu caracter personal:
• Date de identificare: cum ar fi numele, prenumele reprezentantului Aplicantului și / sau a persoanei de
contact;
• Date de contact, cum ar fi telefonul și e-mailul reprezentantului Aplicantului și / sau a persoanei de contact;
• Date referitoare la competențele și aptitudinile persoanelor implicate în implementarea proiectului: cum ar fi
date din CV, funcții, tipul de relație pe care o au cu Aplicantul;
FVR prelucrează datele cu caracter personal în scopul evaluării scrisorilor de intenție și a aplicațiilor trimise pe
mail respective înscrise pe platforma de finanțare https://finantare.fundatia-vodafone.ro/, conform prezentului
regulament și a detaliilor suplimentare incluse în Politica de confidențialitate disponibilă aici.
FVR prelucrează datele cu caracter personal pe durata desfășurării etapei de selecție a aplicațiilor înscrise în platformă,
plus o perioadă rezonabilă, conform împrejurărilor.
FVR va putea arhiva datele cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani de la data transmiterii refuzului de finanțare
a proiectului Aplicantului, pentru a se putea apăra în cazul unor eventuale proceduri inițiate împotriva FVR sau, după
caz, pentru a putea demara eventuale investigații sau alte proceduri relevante. În acest caz, FVR nu va prelucra
respectivele date pentru alt scop.
Ulterior expirării perioadei de arhivare conform celor de mai sus, datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz,
transformate în date anonime.

XIV.

Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării Datelor personale este o preocupare majoră a Fundației Vodafone România;
de aceea, toate datele personale colectate în cursul depunerii aplicațiilor pe e-mail și/sau https://finantare.fundatiavodafone.ro/sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România iar mai multe detalii în legătură cu
acest subiect puteți găsi în Politica de confidențialitate disponibilă aici. FVR folosește tehnologii moderne și ia toate
măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea Datelor personale în condiții de deplină securitate și
confidențialitate.
Persoanele care fac parte din echipa de jurizare a proiectelor se obligă față de FVR să folosească informațiile la care
au avut acces exclusiv pentru scopul pentru care au fost divulgate. Astfel, acestea nu vor fi divulgate sub nicio formă
către niciun alt terț fără acordul scris și expres al FVR și nici nu vor încerca să le copieze, modifice, altereze sau să
încerce să obțină orice avantaj comercial de pe urma acestora. Încălcarea acestei obligații de către oricare din
persoanele care fac parte din echipa de jurizare a proiectelor va atrage răspunderea acesteia față de FVR și o va
despăgubi în întregime pentru toate prejudiciile directe și indirecte pe care le-ar putea suferi ca urmare sau în legătură
cu această încălcare.
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XV.

Alte drepturi și obligaţii

Toate drepturile de proprietate asupra informaţiei din materialele care fac parte din pachetul de aplicaţie sunt ale
organizaţiei aplicante.
Aplicanții acceptă decizia echipei de evaluare a FVR ca fiind finală și irevocabilă. Echipa de evaluare a proiectelor își
rezervă dreptul de a desemna câștigătoare toate, unele sau nici una din aplicaţiile primite, pe baza compatibilităţii
dintre proiectele propuse și scopul declarat al acestei runde de finanţare. FVR își rezervă dreptul de a anula oricând
decizia prin care un proiect a fost desemnat cștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă
se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile acestui regulament.
FVR are dreptul de a aduce modificări asupra unui proiect desemnat câștigător în cadru FFB și care urmează să
primească finanţare. Beneficiarul finanţării are obligaţia să respecte întocmai planul proiectului și bugetul aprobat de
FVR sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării prealabile a FVR.
Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanţat de FVR vor menţiona numele FVR, ca finanţator, pe toată
perioada derulării proiectului și pe o anumită perioadă după finalizarea finanţării, în baza condiţiilor stipulate în
contractele de finanţare.
Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB au obligaţia să folosească această finanţare exclusiv în scopul
implementării proiectului cu care au aplicat și pentru care a obţinut finanţarea FVR. În caz contrar, va fi obligată să
restituie integral suma acordată de FVR.
FVR își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfășurării proiectului, investigaţii sau controale cu privire la
modalitatea de implementare a proiectelor finanţate în cadrul FFB.
Organizaţiile care vor primi finanţare în cadrul FFB sunt de acord ca reprezentanţii săi să participe la evenimente, cu
scop de promovare a proiectului finanţat sau a activităţii FVR (inclusiv interviuri televizate, radio sau în presa scrisă),
organizate de FVR.
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Anexa 1
Scrisoare de intenție
Runda de finanțare Fondul pentru Fapte Bune ediția 2021

Nume organizație:
Nume și prenume, persoană contact:
Adresă de email:
Număr de telefon:
Experiența organizației în derularea de proiecte (în ani):
Bugetul organizației în 2020 și 2021:
Denumirea proiectului:
Domeniul de desfășurare al proiectului:
 Sănătate
 Educație
 Servicii sociale
Loc desfășurare proiect: local/regional/ național și capacitatea de replicare în alte domenii, comunități/organizații
(maxim 50 cuvinte):
Descrierea problemei identificate, scopul și justificarea necesității proiectului (maxim 200 de cuvinte):
Soluția oferită pentru rezolvarea problemei menționate anterior: descrierea pe scurt a proiectului, a necesarului de
resursă umană, principalele activități, rezultatele preconizate (cantitative și calitative) (maxim 300 cuvinte):

Număr beneficiari direcți și indirecți:
Buget total estimat (lei):
Suma solicitată Fundației Vodafone România de maxim 85% din bugetul total (lei):
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