Propunere program de minigranturi
Pentru activitati si initiative comunitare
Acest document a fost elaborat ca si document de lucru in urma intalnirii care a avut loc
in Slatina, la hotel Bulevard Prestige in data de 1 februarie, intre reprezentanti ai
comunitatilor locale unde se desfasoara proiectul zefiR si reprezentanti ai unor institutii
judetene.
Realizat de:

Ionut Raita, Fundatia Terre des hommes, Coordonator Proiect zefiR
Ionut.raita@tdh.ro, tel. 0744-506716

Data:

3 februarie 2017

1. Context
Proiectul zefiR – Impreuna pentru puterea de actiune, promoveaza educatia ca vector
esential pentru incluziunea sociala a romilor si altor grupuri defavorizate.
Proiectul zefiR se desfasoara in judetul Olt in perioada 2013-2017, in 4 comunitati din
localitatile Slatina, Piatra Olt, Gradinari si Caracal, unde au fost sustinute mici proiecte de
imbunatatire a accesului la educatie si sanatate, precum si de dezvoltare comunitara si
locuire. Proiectul este implementat de catre un consortiu de 8 organizatii
neguvernamentale si este finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa.
Una dintre principalele modalitati de crestere a nivelului de implicare in viata publica si de
sustinere a participarii sociale in comunitatile mici a fost acordarea de minigranturi. Prin
acestea se asigura resursele pentru mici activitati care sunt importante la nivel mic si pot
contribui la mobilizarea membrilor comunitatii.
Pentru continuarea acestor activitati dincolo de perioada proiectului zefiR, va propunem
dezvoltarea unui program de minigranturi adresate organizatiilor comunitare din
comunitati defavorizate din judetul dumneavoastra.
In continuarea acestui document vom prezenta conceptul programului pe care dorim sa
vi-l propunem.

2. Nevoia:
Una dintre barierele existente pentru dezvoltarea comunitatilor sarace este nivelul redus
de implicare a oamenilor in viata publica. Unele dintre cauzele acestei probleme sunt
lipsa de capacitate de organizare, lipsa de incredere si lipsa de resurse materiale.
Resursele existente prin diverse finantari institutionale au un nivel de complexitate care
depaseste cu mult capacitatea existanta la nivel local si, in cele mai multe cazuri, apelurile
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de proiecte sunt pentru sume minime mult mai mari decat poate sa gestioneze
comunitatea locala.
3. Obiective zefiR:
Proiectul urmareste cresterea capacitatii de organizare si management a comunitatilor si
a institutiilor si implicarea resursei umane in activitati care pot genera dezvoltare
comunitara.
Prin zefiR se ofera granturi mici care, pe de o parte, sa ofere resurse pentru mici proiecte
de educatie, sanatate sau dezvoltare comunitara, pe de alta parte sa dezvolte capacitatea
grupurilor locale (autoritati, scoli, organizatii locale) de a structura initiativele lor in
proiecte foarte simple, de a le scrie (dezvoltare proiecte) si de a gestiona implementarea
lor (management de proiect).
4. Modele utilizate in proiect:
In cadrul proiectului unul dintre instrumentele principale de implementare au fost
minigranturile. Au fost acordate finantari intre 1.000 si 9.000 de lei pentru proiecte
identificate de grupurile locale (extindere retea publica cismele de apa, realizarea unui
centru comunitar pentru activitati educative si recreative, achizitionarea de pubele de
gunoi si ecologizarea localitatii, etc) sau pentru activitati pe teme prestabilite prin proiect
pe teme de educatie sau sanatate (amenajare locuri de joaca, organizare activitati de
vacanta pentru copii, program de educatie pentru sanatate in cadrul scolii, proiecte
identificate de comunitate adresate copiilor, dotare cabinete medicale, organizarea de
activitati parentale in cadrul scolii).
Programele After school au fost finantate prin granturi acordate scolilor,astfel incat
managementul a fost realizat de catre resursa umana din scoli.
Membrii comunitatii locale au participat la cursuri elementare de dezvoltare si
management de proiect.
Apelurile de proiecte si documentatia pentru depunerea acestora sunt foarte simple, in
concordanta cu nivelul scazut al finantarii si capacitatea aplicantilor.
5. Rezultate/Impact:
Au fost acordate catre Grupurile de Initiativa Locala, catre ONG-uri locale, catre primarii si
catre scoli minigranturi cu valori intre 1.000 si 9.000 de lei.
In perioada 2014-2016, in judetul Olt, proiectul zefiR a acordat 59 de minigranturi in
valoare de 264.200 lei.
Documentatia de solicitare a granturilor s-a imbunatatit calitativ, necesitand in mult mai
putine cazuri revenirea la solicitanti pentru completari.
In trei cazuri au fost aprobate proiecte in alte programe de finantare decat zefiR,
atragandu-se fonduri de la alti finantatori privati (Fundatia Vodafone, Fundatia Principesa
Margareta)
6. Propunere program de granturi
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Propunem infiintarea la nivel judetean a unui program de minigranturi pentru sustinerea
initiativelor locale sau pentru promovarea unor activitati de educatie, de sanatate sau
sociale.

Schita programului de minigranturi:
- In cadrul proiectului zefiR au fost promovate doua categorii de granturi:
-

granturi cu apel deschis, unde aplicantul poate sa propuna proiectul spre
finantarecu respectarea unor teme generale cu criterii prestabilite (exemplu:
initiative locale indomeniul educatiei sau a sanatatii)

-

granturi cu tema specifica prestabilita (exemplu: granturi penrtu activitati de
vara ale copiilor, granturi pentru excursii scolare, etc)

- Aplicantii vor putea fi sau organizatii comunitare de pe raza localitatii deservite de
proiect, autoritatile locale, scolile. Pentru dezvoltarea spiritului comunitar ar trebui
preferate organizatiile comunitare. In cazul in care finantarile se vor acorda autoritatilor
locale, acestea trebuie sa propuna activitati care mobilizeaza comunitatea.
- Finantarile pot fi directionate spre categorii defavorizate. Intrucat aceste granturi
urmaresc si dezvoltarea spiritului civic, la ele trebuie sa aiba acces toti membri
comunitatii.
- Valoarea granturilor se va incadra intre limitele prestabilite de finantator, sau cu suma
fixa.
- In principiu,minigranturile nu sunt conditionate de contributia financiara a comunitatii locale,
insa se poate cere o participare in natura (voluntariat, utilizare de active existente, etc). Optional,
pentru unele apeluri deproiecte, se poate cere o contributie locala financiara. (Ex: initiative locale
in folosul comunitatii unde pot fi cointeresate autoritatile locale). In toate cazurile, bugetul
proiectelor poate fi completat cu sume provenite din alte surse (fonduri de la structuri publice
sau private, contributii financiare ale beneficiarilor).

Exemple de buget din cadrul proiectului zefiR:
1. Program Joia Vesela: un grup de copii ramane la scoala dupa ore in fiecare joi pentru
activitati de dezvoltare psihosociala.
Buget: 2000 lei pe grup de 16 copii pentru un semestru. Buget pentru 10 aplicanti:
20.000 lei.
2. Program granturi pentru initiative comunitare: Aplicantii propun initiative spre
finantare, pe o tema generala (exemplu: in beneficiul copiilor, pentru cresterea
accesului/informarii despre sanatate, etc)
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Buget: maximum 6000 lei pentru o initiativa. Buget pentru 5 initiative: 30.000 de lei
3. Program granturi cofinantate local: Aplicantii propun activitati in folosul comunitatii,
iar un procent din buget se va asigura de comunitate (in principal de catre autoritatea
locala).
Finantare pentru 1 proiect: 8000 de lei. Cofinantare obligatorie: 50% din valoarera
finantarii. Buget proiect: 12000 lei. Cofinantarea poate fi mai mare sau finantarea
solicitata poate fi mai mica. Buget de finantare pentru 3 initiative: 24.000 lei
Dimensionarea programului de granturi si a fondului aferent se va face in functie de
disponibilitatea resurselor. Intr-o prima faza, acesta poate sa fie un program pilot.
Procedura acordare granturi:
Procedura trebuie sa asigure accesul oricarui aplicant eligibil interesat. Alocarea
fondurilor trebuie sa fie transparenta si trebuie sa existe un mecanism de monitorizare si
verificare a activitatilor si a modului de cheltuire a bugetelor.
Organizatiile din consortiul zefiR au dezvoltat o procedura de acordare a granturilor, si
pot contrbui la elaborarea procedurii pentru un program la nivel judetean.
O procedura de acordare de granturi pentru ONG-uri poate fi solicitata de la Consiliul
Judetean Dolj, care are un astfel de program.
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