Lidl Romania
Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun

Regulament program granturi
“Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai
bun”
Descrierea programului
Lidl Romania deschide programul de granturi Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun cu
scopul de a sustine proiecte din domeniul educatiei si mediului.
Proiectele vor putea fi implementate in intevalul aprilie - decembrie 2018. In functie de
specificul proiectului, perioada de implementare poate fi de 9 luni sau mai mica de 9 luni, dar nu
poate depasi acest interval.
Programul se adreseaza organizatiilor non-guvernamentale cu experienta de minim 1 an in
implementarea de proiecte in domeniile mentionate mai sus.
Programul de granturi Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun este administrat de Asociatia
pentru Relatii Comunitare si Asociatia Envision.

Domeniile finantate si ariile principale de interes
In cadrul programului de granturi Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun pot fi derulate
proiecte cu impact in domeniul educatiei si mediului, in comunitatile in care Lidl este prezent
cu magazine, birouri si/sau unitati de logistica. Organizatiile care aplica sunt invitate sa
propuna proiecte luand in considerare urmatoarele domenii si subdomenii de impact:

Mediu:
●
●
●
●

reciclare
educatie pentru protectia mediului
ecologie urbana
foodwaste
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Educatie:
●
●
●

proiecte care contribuie la cresterea calitatii procesului educational
proiecte care contribuie la dezvoltarea gandirii creative, gandirii critice, la dezvoltarea de
abilitati de public speaking, soft skills, antreprenoriat pentru elevi si studenti
proiecte care contribuie la dezvoltarea si promovarea metodelor interactive in procesul
de predare-invatare

Valoarea finantarii si numarul de proiecte cu care
pot aplica organizatiile
Organizatiile sunt invitate sa depuna propuneri de proiecte cu bugete intre 46.000 si 160.000
RON. O organizatie poate aplica cu un singur proiect.
Numarul proiectelor finantate va varia in functie de propunerile de proiecte primite, relevanta si
impactul acestora, precum si incadrarea in limita de buget disponibila pentru intregul program.

Etapele de selectie, jurizarea si feedback
Organizatiile sunt invitate sa depuna o aplicatie detaliata cu descrierea proiectului si bugetul,
care va putea fi completata intr-un formular online disponibil in aplicatia grantwizzard.ro.
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 23 februarie 2018, ora 18:00.
Vor fi luate in considerare pentru a intra in etapa de selectie doar formularele de aplicatie
completate integral.
Selectia proiectelor se va face de catre un juriu format din echipa de proiect ARC si Envision
(Administratorii programului de granturi), echipa de Comunicare si CSR Lidl Romania
(Finantator) si angajati ai Lidl Romania.
In urma evaluarii aplicatiilor, organizatiile vor fi anuntate prin e-mail daca proiectele depuse au
fost selectate pentru finantare, dar nu se va putea oferi feedback detaliat proiectelor
organizatiilor care nu au fost acceptate pentru finantare.
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Calendarul programului de granturi 2018
pana la 23 februarie 2018

Organizatiile trimit aplicatiile

23 februarie - 23 martie 2018

Jurizare proiecte

26 - 30 martie 2018

Anuntarea castigatorilor si semnarea contractelor

02 - 06 aprilie 2018

Plata primei transe de finantare

aprilie - decembrie 2018

Perioada de implementare a proiectelor

august 2018

Raportare intermediara si plata celei de-a doua transe de
finantare

dec. 2018 – ian. 2019

Raportare finala

Criteriile de eligibilitate
Pentru a depune proiecte, organizatiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:
●

●
●

●
●
●
●

sunt organizatii non-guvernamentale (asociatii, fundatii sau federatii), fara scop lucrativ,
inregistrate legal in Romania conform Ordonantei 26/2000 si acreditate pentru acordarea
serviciilor propuse in proiect (unde acreditarea este necesara);
au depus bilantul financiar pentru ultimul an fiscal;
nu sunt in stare sau in proces de dizolvare ori lichidare, sau au activitatea suspendata,
si-au indeplinit toate obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale si nu au
datorii fiscale;
nu au inregistrat abateri grave in implementarea unor proiecte anterioare;
au un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a activitatilor (ex. site
web, material anual de prezentare, raport de audit etc.);
respecta conditiile mentionate in acest Regulament;
au experienta de minimum 1 an in domeniul proiectului propus;

Sunt eligibile proiectele care:
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●
●
●

au impact in domeniile educatie si mediu si subdomeniile mentionate mai sus;
se desfasoara in Romania, in comunitatile in care exista magazine, birouri sau unitati
logistice Lidl (http://www.lidl.ro/ro/cautare-magazin.htm);
beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoana.

Nu sunt eligibile pentru finantare proiectele care:
● au beneficiari in afara Romaniei;
● au ca scop exclusiv organizarea de evenimente de strangere de fonduri, receptii,
conferinte, calatorii, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte actiuni sau activitati
singulare fara impact direct asupra grupului tinta;
● sunt propuse de organizatii care au ca scop declarat sustinerea si promovarea de
evenimente si proiecte de propaganda religioasa sau politica;
● reprezentantii sau angajatii organizatiei sustin scopuri politice, sunt sau au fost
condamnati ori au executat pedepse pentru fapte privind conduita profesionala, frauda,
coruptie sau orice alte activitat ilicite legate de finantari din surse publice sau private;
● genereaza conflicte de interese, reprezentantii organizatiei avand un interes financiar
personal direct sau indirect prin implementarea proiectului;
● au avut deja alti finantatori din domeniul retail pentru aceasta idee de proiect.

Contributia organizatiei si cheltuielile eligibile
Contributia organizatiei nu este obligatorie, dar, daca exista, trebuie mentionata in detalierea
bugetului de proiect.
Cheltuieli eligibile:
●
●
●

cheltuielile cu resurse umane care lucreaza direct in proiect
costuri directe (servicii, materiale si echipamente de lucru, promovare etc.)
cheltuieli de regie legate de proiect in limita a 10% din bugetul proiectului.

Nu sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
●
●
●
●
●

cheltuieli cu programe de burse sau servicii sociale;
cheltuieli de personal pentru persoane care nu lucreaza direct in proiect;
cheltuieli de constructie si costuri de productie si achizitie de echipamente care nu sunt
legate direct de proiect;
cheltuieli pentru evenimente care nu sunt legate de proiect;
cheltuieli pentru burse in strainatate, studii sau cercetari pentru angajatii organizatiei ori
beneficiari;
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●

cheltuieli ale altor proiecte.

Criteriile de evaluare si selectare a castigatorilor
Evaluarea si selectia proiectelor vor lua in considerare urmatoarele criterii:
●

Criteriile de eligibilitate
Respectarea integrala a regulamentului si a conditiilor de eligibilitate pentru organizatie
si proiect

●

Noutate
Pe acest criteriu vor primi punctaj maxim doar proiectele noi, care nu au fost deja
implementate de organizatie

●

Bugetul proiectului
Sa fie unul realist si in concordanta cu obiectivele propuse

●

Rezultatele si impactul proiectului
Sa fie clare si masurabile

●

Experienta
Sa aiba experienta relevanta si personal calificat pentru lucrul cu beneficiarii vizati

Echipa de jurizare va selecta propunerile de proiecte cu cel mai mare impact si cea mai mare
viabilitate. De asemenea echipa de jurizare isi rezerva dreptul de a selecta toate, unele sau nici
una din aplicatiile primite, conform criteriilor de selectie descrise mai sus si relevantei proiectelor
pentru scopul programului.

Plata finantarii
Se va face in 2 transe, in functie de suma aprobata pentru finantare, prin virament bancar,
intervalul de plata a transelor fiind stabilit in functie de calendarul proiectului si de cheltuielile
necesare pentru implementare.
Organizatia care va primi finantare prin programul de granturi Impreuna cu Lidl pentru un viitor
mai bun are obligatia sa o foloseasca exclusiv in scopul implementarii proiectului cu care a
aplicat si pentru care a obtinut finantarea. In caz contrar, va fi obligata sa restituie integral suma
acordata de Lidl prin Administratorii programului de granturi.
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Raportarea rezultatelor
Organizatiile finantate au obligatia sa raporteze situatia implementarii si impactul proiectului,
printr-o raportare intermediara si una finala, catre Administratorii programului de granturi, in
forma solicitata de acestia si respectand conditiile care vor fi precizate in contractul de finantare.
Administratorii programului de granturi pot solicita organizatiilor finantate documente
justificatoare (copii dupa chitante si/sau facturi) pentru cheltuielile realizate in cadrul proiectului.
Plata celei de a doua transe de finantare poate fi conditionata de finalizarea de catre organizatia
finatata a raportarii intermediare.

Alti termeni, drepturi si obligatii
Prin completarea formularelor de aplicatie, organizatiile care iau parte la programul de granturi
Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun isi iau angajamentul:
●
●

sa respecte toate articolele din prezentul regulament al programului de finantare;
sa accepte ca decizia juriului de evaluare al finantatorului este finala si irevocabila.

Administratorii programului de granturi isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care
un proiect a fost desemnat castigator, daca se dovedeste ca aplicantul nu respecta oricare
dintre prevederile acestui regulament.
In cadrul procesului de selectie, Administratorii programului de granturi pot solicita, inainte sau
ulterior completarii formularelor de aplicatie, documente precum (dar nu exclusiv): actele
constitutive ale organizatiei, bilantul contabil, CV-ul membrilor echipei implicate in proiect,
documente care sa ateste acreditarea serviciilor oferite in cadrul proiectului (daca este cazul),
acorduri de parteneriat semnate (daca este cazul), documente care sa ateste ca persoana care
semneaza documentele aplicantului este autorizata in acest sens. In cazul in care documentele
trimise sunt in contradictie cu informatiile prezentate in formularul de aplicatie, proiectul va fi
respins.
Administratorii programului de granturi pot propune imbunatatiri sau modificari asupra unui
proiect declarat castigator si care urmeaza sa primeasca finantare, care vor fi aprobate
impreuna cu organizatia aplicanta. Beneficiarul finantarii are obligatia sa respecte intocmai
planul proiectului si bugetul aprobat sau, daca apar modificari, sa le supuna aprobarii
Administratorilor programului de granturi.
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In cazul in care, aplicantul primeste fonduri pentru proiectul aprobat spre finantare si din alte
surse, acesta va trebui sa precizeze Administratorilor programului de granturi care sunt aceste
surse.
Drepturile de proprietate asupra informatiilor si materialelor incluse in formularele de aplicatie
sau atasate acestora sunt ale organizatiilor aplicante. Administratorii programului de granturi vor
utiliza aceste informatii doar in cazul in care proiectul castiga finantarea. Conditiile utilizarii
acestor informatii vor fi definite in contractul de finantare.

