Regulament
“Fondul pentru fapte bune”, editia a-II-a, august 2014
Runda de finantare Fundatia Vodafone Romania

1. Domeniile finantate
Fundatia Vodafone Romania lanseaza cea de a doua editie a rundei de finantare
“Fondul pentru fapte bune”, prin care isi propune sa sustina proiecte derulate de
organizatii neguvernamentale in domeniile: educatie, sanatate si servicii sociale, pentru
copii, tineri si batrani defavorizati social, economic sau fizic.
De exemplu, pot fi derulate in cadrul acestei runde de finantare proiecte care asigura
accesibilitatea la sau cresterea calitatii serviciilor medicale intr-o institutie medicala,
imbunatirea accesului la educatie si servicii publice de asistenta medicala pentru
categorii defavorizate, proiecte care contribuie la cresterea calitatii procesului de
invatamant, prevenirea abandonului scolar si familal, oferirea de servicii sociale (cantine
sociale/ centre de zi) etc. Va rugam sa tineti cont ca enumerarea acestor exemple de
proiecte este strict exemplificativa si nu restrictiva.
2. Misiunea Fundatiei Vodafone Romania
Misiunea noastra este aceea de a ajuta oamenii din Romania sa aiba vieti mai bune,
sustinand comunitatile locale prin actiuni caritabile. Suntem o organizatie care ofera
ajutor celor bolnavi, celor cu nevoi speciale si celor dezavantajati, in special copiilor,
tinerilor si batranilor.

3. Formularul de aplicatie
Formularul de aplicatie se va completa online pe site-ul http://vodafone.grantwizard.ro/
Doar formularele completate integral vor fi luate in considerare.
Dupa completarea online a formularului de aplicatie, veti primi un mesaj de confirmare la
adresa de email mentionata in formularul de aplicatie. Aplicatiile completate dupa ora
18:00, 11 septembrie 2014 nu vor fi incluse in procesul de selectie.
O organizatie poate aplica cu maxim doua proiecte la aceasta runda de finantare; in
cazul organizatiilor care au filiale se aplica aceasi regula per organizatie si nu per filiala.

4. Valoarea rundei de finantare
Valoarea rundei de finantare este de 350.000 Euro. Vor fi sustinute proiecte in limita a
70.000 Euro. In functie de tipul activitatilor propuse de fiecare aplicant, Fundatia
Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a finanta doar o parte din suma solicitata de
aplicant sau de a creste valoarea sprijinului acordat.
5. Calendarul rundei de finantare
 21 august 2014: lansarea rundei de finantare
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21 august – 11 septembrie 2014: inscrierea online a proiectelor; termenul limita
pentru completarea online a aplicatiilor este 11 septembrie 2014, ora 18:00
12 septembrie – 3 octombrie 2014: evaluarea proiectelor inscrise in concurs, pe
baza criteriilor mentionate in Regulament; aceasta etapa de evaluare poate
presupune solicitarea de informatii suplimentare de la aplicant
octombrie 2014: anuntarea proiectelor selectate in urma jurizarii; lista finala a
proiectelor care vor fi finantate va fi publicata ulterior semnarii contractelor de
finantare si va cuprinde proiectele care indeplinesc conditiile aferente etapei de
precontractare (verificarea proiectelor, vizita reprezentatilor Fundatiei Vodafone la
sediul organizatiei aplicante etc)
noiembrie 2014: semnarea contractelor de finantare si anuntarea publica a
proiectelor care vor fi finantate

Fundatia Vodafone Romania poate decide oricand modificarea calendarului rundei de
finantare, precum si incetarea sau suspendarea acesteia, prin instiintare scrisa, in
prealabil, publicata pe siteul sau https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicaresociala/fundatia-vodafone/
6. Jurizarea si selectarea castigatorilor
Evaluarea aplicatiilor va fi facuta de catre o echipa formata din membrii ai Consiliului de
Administratie si ai echipei Fundatiei Vodafone Romania, pe baza formularelor de
aplicatie completate de organizatii pe site-ul http://vodafone.grantwizard.ro/ si a
documentelor insotitoare solicitate.
Pentru inscrierea proiectelor intrati in sectiunea Aplica a site-ului si va inregistrati pentru
crearea unui cont nou, urmand pasii descrisi in sectiunea Aplica. Organizatiile care au
aplicat si la editia din 2013 a Fondului pentru fapte bune pot folosi acelasi cont pe care si
l-au creat anul trecut.

7. Criterii de eligibilitate
Proiectele sunt eligibile pentru finantare daca:
 sunt propuse de o organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie),
inregistrata legal in Romania, infiintata cf. Ordonantei 26/2000 si acreditata pentru
acordarea serviciilor propuse in proiect (acolo unde acreditarea este necesara).
 organizatia a depus bilantul financiar pentru ultimul an fiscal.
 organizatia are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a
activitatii sale (ex. site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).
 sunt in concordanta cu misiunea Fundatiei Vodafone Romania si cu domeniile
finantate prin aceasta runda de finantare.
 se deruleaza in Romania.
 beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoana.
 respecta conditiile mentionate in acest Regulament.
 aplicantul are experienta organizationala in derularea de proiecte similare.
Nu sunt eligibile pentru finantare proiectele care:
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sunt propuse de organizatii neguvernamentale care au beneficiat de finantari mai
mari de 30.000 euro de la Fundatia Vodafone Romania, in ultimii 3 ani
au deja alti finantatori institutionali sau companii cu statutul de finantator/sponsor/
partener unic sau principal
au fost deja implementate
au beneficiari in afara Romaniei
au ca scop exclusiv organizarea de campanii/ evenimente de strangere de fonduri,
receptii, conferinte, calatorii
sustin scopuri politice sau religioase
sunt subiect al unui conflict de interese

Toate aplicatiile primite pana pe data de 11 septembrie, ora 18:00, vor fi preselectate pe
baza Criteriilor de eligibilitate. Aplicatiile neeligibile vor fi excluse de la jurizare.
Vezi si Criterii de jurizare si Conditii de finantare.

8. Criterii de jurizare
 Respectarea cerintelor rundei de finantare (domenii/ beneficiari) – vezi punctul 1
 Aplicantul a identificat o nevoie/ problema reala si vine cu argumente pentru
justificarea alegerii sale
 Originalitate (proiectul propune o solutie originala in domeniu, pentru a rezolva
problema identificata)
 Proiectul raspunde intr-o cat mai mare masura nevoii/ problemei identificate (exista
o legatura logica intre nevoile identificate, obiectivele propuse, lista de activitati,
resursele pe care aplicantul le aloca pentru proiect, rezultatele asteptate)
 Impact (proiectul are sanse sa genereze o schimbare reala si pe termen lung in
viata unor persoane/situatii)
 Alocarea eficienta a resurselor (umane si financiare), atat cele de care dispune in
acest moment, cat si cele pe care le solicita Fundatiei Vodafone Romania
 Planificarea eficienta a activitatilor (tipul activitatilor, planificarea lor in timp,
corelarea activitatilor cu obiectivele proiectului, planul este corelat cu capacitatea si
potentialul organizatiei)
 Implicarea voluntarilor in activitatile proiectului
 Aplicantul are experienta relevanta in lucrul cu beneficiarii propusi si, acolo unde
este necesar, are personal calificat si serviciile oferite sunt acreditate
 Incadrarea in timp. Proiectul poate fi finalizat in perioada de timp alocata
 Sustenabilitate. Aplicantul a identificat solutii pentru a sustine proiectul pe termen
lung
 Vizibilitatea proiectului (aplicantul a identificat metode si canale viabile, care vor
raspunde nevoilor de promovare a proiectului)
 Bugetul proiectului si raportul impact asteptat versus costuri sunt realiste.
 Rezultatele asteptate sunt clare si cuantificabile.
Vor avea prioritate la selectie (aceste criterii nefiind totusi restrictive) proiectele care:
- folosesc tehnologia si aplicatiile mobile pentru a imbunatati viata persoanelor
dezavantajate fizic, social, sau economic
- se desfasoara pe o arie geografica mai mare si cu un numar mare de beneficiari
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includ activitati de voluntariat corporativ pentru voluntarii Fundatiei Vodafone
Romania

9. Conditii de finantare
Contributia aplicantului la realizarea proiectului va fi de minim 15% din bugetul total al
proiectului (poate fi contributie financiara sau in resurse ex. timpul angajatilor, voluntari,
utilitati, echipamente etc.).
Fundatia Vodafone Romania va sustine doar costuri directe de personal (pentru echipa
care lucreaza direct in proiect).
Fundatia Vodafone Romania va sustine costuri de promovare in proportie de maxim
10% din bugetul total al proiectului. Daca organizatia depaseste procentajul de 10%
pentru costurile de promovare, atunci va sustine costurile respective din resurse proprii.
Fundatia Vodafone Romania nu va sustine:
- costuri de personal indirecte, adica pentru persoane care nu lucreaza direct in
proiect
- costuri de constructie sau achizitie de echipamente care nu au legatura directa
cu proiectul
- costuri de chirie pentru sediul organizatiei
- costuri pentru burse in strainatate, studii academice sau cercetari, pentru
angajatii organizatiei sau beneficiari
- costuri pentru excursii sau evenimente care nu au legatura cu proiectul, chiar
daca, de exemplu, participantii furnizeaza rechizite scolare sau alte ajutoare
pentru oamenii pe care ii viziteaza
- cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate sau in curs de desfasurare
Organizatiile selectate vor prezenta rapoarte in forma solicitata de Fundatia Vodafone
Romania si respectand conditiile precizate in contractul de finantare. Toate proiectele
finantate vor trebui sa raporteze catre Fundatia Vodafone Romania asupra rezultatelor
proiectelor conform standardelor London Benchmarking Group, strandard oferit in
Romania prin facilitatorul Asociatia pentru Relatii Comunitare.
Fundatia Vodafone Romania va solicita organizatiilor finantate documente justificatoare
(copii dupa chitante si facturi) pentru cheltuielile realizate in cadrul proiectului.
Reprezentantii Fundatiei Vodafone Romania vor monitoriza si evalua la fata locului
proiectele finantate.
Proiectul va fi demarat in perioada noiembrie - decembrie 2014. Perioada de
implementare a proiectelor este de maxim 12 luni.
In cadrul procesului de selectie, Fundatia Vodafone Romania poate solicita aplicantului,
ulterior completarii online a formularului de aplicatie:
- CV-ul membrilor echipei implicata in proiect
- documente care sa ateste acreditarea serviciilor oferite in cadrul proiectului (daca
este cazul)
- acorduri de parteneriat semnate (daca este cazul)
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documente care sa ateste ca persoana care semneaza documentele aplicantului
este autorizata in acest sens
- un document in care sa fie mentionate toate sursele de finantare ale proiectului,
in cazul in care aplicantul primeste fonduri pentru proiectul propus spre finantare
si din alte surse.
In cazul in care documentele trimise sunt in contradictie cu informatiile prezentate in
formularul de aplicatie, proiectul va fi automat respins.
-

Doar aplicantii ale caror proiecte vor fi selectionate spre finantare vor fi notificati in scris
asupra rezultatului selectiei actualei runde de finantare. Dupa caz, se pot solicita
aplicantului documente suplimentare sau modificari in proiect, in vederea semnarii
contractului de finantare.

10. Plata finantarilor
Plata finantarii se va face in minim 2 transe, in functie de marimea sumei aprobate spre
finantare, conform conditiilor din contractul de finantare, prin virament bancar, in lei, la
cursul BNR din data efectuarii platii. Intervalul de plata a transelor va fi stabilit in functie
de perioada de desfasurare a proiectului si de necesarul de cheltuieli pentru
implementare.
11. Alte drepturi si obligatii
Toate drepturile de proprietate asupra informatiei din materialele care fac parte din
pachetul de aplicatie sunt ale organizatiei aplicante. Fundatia Vodafone Romania va
folosi informatia oferita prin aceasta aplicatie doar in cazul finantarii proiectului si pe
baza conditiilor mentionate in contractul de finantare.
Prin completarea formularului de aplicatie, organizatia accepta decizia echipei de
evaluare a Fundatiei Vodafone Romania ca fiind finala si irevocabila. Echipa de selectie
a proiectelor isi rezerva dreptul de a selecta ca parteneri ai programului de finantare,
toate, unele sau nici una din organizatiile aplicante, pe baza compatibilitatii dintre
proiectele propuse si scopul declarat al acestei runde de finantare.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care un
proiect a fost desemnat castigator, dar nu mai tarziu de data inceperii implementarii
acestuia, daca se dovedeste ca aplicantul nu respecta oricare dintre prevederile acestui
regulament.
Fundatia Vodafone Romania are dreptul de a aduce imbunatatiri sau modificari asupra
unui proiect declarat castigator si care urmeaza a primi finantare. Beneficiarul finantarii
are obligatia sa respecte intocmai planul proiectului propus si aprobat de Fundatia
Vodafone Romania sau, daca apar modificari, sa le supuna aprobarii prealabile a
Fundatiei Vodafone Romania.
Toate materialele realizate in cadrul unui proiect finantat de Fundatia Vodafone Romania
vor mentiona numele Fundatiei Vodafone Romania, ca finantator, pe toata perioada
derularii proiectului.
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Organizatia care va primi finantare are obligatia sa foloseasca aceasta finantare exclusiv
in scopul implementarii proiectului cu care a aplicat si pentru care a obtinut finantarea
Fundatiei Vodafone Romania. In caz contrar, va fi obligata sa restituie integral suma
acordata de Fundatia Vodafone Romania.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a realiza oricand, pe perioada
desfasurarii proiectului, investigatii sau controale cu privire la modalitatea de
implementare a proiectelor finantate.
Organizatia care va primi finantare va participa la evenimente interne si externe cu scop
publicitar (inclusiv interviuri televizate, radio sau in presa scrisa), organizate de Fundatia
Vodafone Romania.
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