
 

 

 

 

Sănătate şi prosperitate! – program de finanţare al 

Fundaţiei Comunitare Covasna  

 

 Valoarea totală a programului de finanţare: 40 000 lei  

 Lansarea programului de finanţare: 27 aprilie 2011 

 Data limită de depunere a proiectului: 2 iunie 2011 

 Perioada de realizare a proiectelor: 1 august – 31 decembrie 2011  

 Valoarea finanţării per/proiect: 4 000 – 6 000 lei/proiect 
 

Sloganul: O comunitate sănătoasă este alcătuită din oameni sănătoşi! 
 
Scopul programului de finanţare:  Promovarea unui stil de viaţă sănătos în judeţul Covasna.. 

 
.. şi conştientizarea faptului că un mediu sănătos depinde de oameni şi că acest mediu este o 
responsabilitate a comunităţii. Stilul de viaţă determină tot ceea ce facem şi modul în care facem 
o acţiune. O comunitate este puternică şi sănătoasă, dacă şi membrii ei sunt puternici şi 

sănătoşi. 
 
Obiectivele programului: 
 

 Conştientizarea importanţei unei vieţii sănătoase şi cunoaşterea unor modalităţi de a 
ajunge la o viaţă sănătoasă prin: alimentaţie, sport, educaţie, mediu, cultură şi păstrarea 

tradiţiilor locale; 

 Realizarea unor evenimente de promovare a stilului de viaţă sănătos; 

 Prezentarea unor exemple pozitive; 

 Schimbarea de atitudine şi conştientizare stilului de viaţă personal. 
 

Domenii vizate: educaţie, cultură, păstrarea tradiţiilor locale, sport, tineret şi mediu. 

 
Locaţii vizate pentru realizarea proiectelor: Sf. Gheorghe, Baraolt, Covasna, Târgu Secuiesc 
şi Întorsura Buzăului. 
 
Organizaţii eligibile: organizaţii neguvernamentale din judeţul Covasna, care au activitate 
relevantă în domeniile amintite mai sus şi în biserici. 
 
Durata proiectului: 5 luni 



 

 

 
 
Vor beneficia de prioritate proiectele care: 
 

 Oferă soluţii la problemele actuale (lipsa mişcării, dependenţa de tehnologie – care duce 
către izolare, lipsa vieţii comunitare, alimentaţia nesănătoasă, poluarea mediului, 
îndepărtarea de la tradiţii, devalorizarea etc.); 

 Sunt realizate profesionist; 

 Includ activităţi din domeniile ţintă (educaţie şi sport, educaţie şi mediu, mediu şi tradiţie, 

cultură etc.); 

 Au impact semnificativ asupra comunităţii; 

 Aduc o schimbare de atitudine. 
 
Activităţi finanţate: 
 

 Forumuri şcolare şi locale, realizarea unor seminarii cu invitaţi pentru toate categoriile de 

vârstă (teme propuse: lipsa mişcării – cauze şi consecinţe, alimentaţia corectă, produse 
ieftine care pot afecta grav sănătatea, sisteme de sustenabilitate); 

 Activităţi sportive care atrag atenţia asupra importanţei mişcării pentru toate categoriile 
de vârstă; 

 Promovarea unor trasee turistice educaţionale (”green pathways”), din judeţul Covasna 
(precum Drumul Verde Sepsi); 

 Organizarea unor concursuri; 

 Activităţi de conştientizare şi informare, cu implicarea mass-media (realizarea de  

interviuri, prezentări tematice cu invitaţi etc.); 

 Organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru ocrotirea, păstrarea şi reabilitarea mediului; 

 Organizarea unor evenimente pentru familii în scopul întăririi relaţiilor dintre membrii 

familiilor din comunitate (convorbiri deschise, programe în aer liber pentru familii, 
conştinentizarea efectului televiziunii ca factor de destructiv al relaţiilor membrilor din 

familie); 

 Programe care dezvoltă cunoştinţele şi gândirea, dedicate în mod special tinerilor 

(programe de prezentare a valorilor culturale, istorice, sociale, tradiţii, expoziţii, 
programe de literatură despre munca scriitorilor interzisă în perioada comunistă, etc.); 

 Prezentarea exemplelor pozitive, atât din prezent cât şi din trecut (tradiţii, reţele 

economice de sustenabilitate, medicină tradiţională etc.); 

 Organizarea unor campanii pentru promovarea puterii şi pentru promovarea 
sustenabilităţii comunităţii în economia locală (produse locale, economie locală, 

circulaţia banilor locali). 
 
 
 
 
 



 

 

 

I. Dispoziţii generale:  
 

I.1 Criterii de obţinere a finanţării:  
 
Proiectul trebuie depus până la data menţionată în apel, în format standard, împreună cu tabelul 
bugetului în două exemplare.  
 

Anexe obligatorii ataşate proiectului:   

 Un program detaliat al activităţilor – două exemplare 

 CV-ul coordonatorului de proiect, invitaţi, prezentatori etc. – două exemplare 

 Copia bilanţului organizaţiei pe anul 2010, înregistrat la Direcţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice.  

 Copia actelor oficiale (statut, înregistrarea juridică a organizaţiei, copia certificatului de 
înregistrare fiscală, numai pentru acele organizaţii care candidează pentru prima dată) – 
un exemplar 

 
Formularul standard se poate descărca de pe pagina Fundaţiei Comunitare Covasna: 
www.hka.ro. Vă rugăm să completaţi formularul electronic (pe calculator). Formularul se poate 
completa ori în limba română, ori în limba maghiară. 
 
1.2 Cine poate obţine finanţare:  
 
Pot obţine finanţare organizaţiile neguvernamentale, din judeţul Covasna (asociaţii, fundaţii, 
federaţii), care sunt înregistrate după OG. 26/2000; biserici din judeţul Covasna. Toate 
organizaţiile trebuie să aibă cont IBAN propriu, iar o organizaţie poate depune un singur 
proiect.  
 
1.3 Nu sunt finanţate următoarele activităţi:  

 Împrumuturi bancare; 

 Investiţii financiare; 

 Acele proiecte care au fost finalizate sau care sunt în curs de finalizare; 

 Proiecte ale căror activităţi nu se încadrează în intervalul de timp stabilit.  
 
1.4 Nu sunt finanţate:  

 Proiectele care nu se încadrează în scopul programului, sau pentru care aplicaţia nu a 
ajuns la sediul fundaţiei la data anunţată, sau în cazul în care documentaţia depusă este 
incompletă; 

 Autorităţile publice, locale şi centrale;  

 Partide şi structuri asociate; 

 Organizaţii sindicale şi organizaţii care sunt finanţate din surse bugetare.  



 

 

 

Perioada de depunere a cererilor de finanţare  
 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este: 02 iunie 2011, ora 14:00 
(data primirii la sediul fundaţiei)  
 

Adresă: HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY – FUNDAŢIA COMUNITARĂ COVASNA 

520019 Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 47, Judeţul Covasna 
 
Durata de evaluare a proiectelor este de maximum 5 săptămâni.  
 
Durata maximă a proiectelor este de 5 luni, iar proiectul nu poate începe înainte de 1 august 
2011. Data finalizării proiectului este 31 decembrie 2011. Proiectul trebuie realizat în teritoriul 
judeţului Covasna, la nivel local sau la nivel judeţean. Implementarea proiectului în mai multe 

locaţii (Sf. Gheorghe, Baraolt, Târgu Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului) reprezintă un 

avantaj în evaluare. 
 

II. Valoarea şi modalitatea de plată a finanţărilor  
 
II.1 Suma disponibilă pentru finanţare:  

 Suma totală disponibilă în cadrul acestui program: 40 000 lei;  

 Suma minimă acordată pentru un proiect: 4 000 lei;  

 Suma maximă acordată pentru un proiect: 6 000 lei.  
 
II.2 Regulament pentru contribuţia proprie:  
Contribuţia proprie a solicitantului este minimum 10% din valoarea totală a proiectului, dovedită 
cu facturi şi chitanţe. Totodată, pot intra şi contribuţiile în natură – respectiv contribuţiile în 
numerar sau în natură ale partenerilor. Acest lucru trebuie menţionat în secţiunea 
corespunzătoare a formularului în tabelul Excel.  
 
II.3 Termeni financiare:  
 
Solicitantul poate folosi maximum 15% din valoarea totală a proiectului pe cheltuieli 
administrative. Cheltuielile de promovare ale proiectului trebuie să fie minim 15% din cheltuielile 
totale. 

 
II.4 Modalitatea acordării finanţării: 
 

 După contractare, solicitantul va primi un avans de 80% din valoarea totala a finanţării 
acordate; 

 Restul de 20% i se va deconta aplicatului numai după depunerea raportului final, 
financiar şi narativ.  



 

 

 

III. Evaluarea proiectelor  
 
Proiectele depuse trebuie să îndeplinească cerinţele prezentului apel. Proiectele care nu 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate administrativa vor fi respinse automat. Fiecare proiect va 
primi un număr de înregistrare, prin care se identifică în continuare proiectul. Evaluarea 
proiectelor se va face după criterii de formă şi de conţinut.  
 
III.1 De verificat înainte de a predarea proiectului:  

 Durata maximă a proiectului este de 5 luni; 

 Proiectul nu începe mai devreme de 1 august 2011; proiectul se termină înainte de 31 
decembrie 2011; 

 Suma solicitată se încadrează în intervalul de min. 4 000 lei – max. 6 000 lei; 

 Contribuţia minimă în bani este de 10% din valoarea totală a proiectului; 

 Cheltuielile administrative nu pot depăşi 15% din bugetul proiectului; 

 Cheltuielile de promovare sunt minimum 15% din cheltuielile totale; 

 Sunt respectate instrucţiunile din Ghidul aplicantului .  
 
Nerespectarea celor prezentate mai sus duce la respingerea proiectului.  
 
III.2 Criteriile de evaluare:  
 

 Actualitatea problemei pe care solicitantul vrea să o rezolve; 

 Numărul domeniilor incluse în proiect (educaţie, sport, etc.); 

 Localităţile în care se va realiza proiectul; 

 Profesionalismul partenerilor incluşi în proiect, eficacitatea parteneriatului; 

 Eficienţa metodelor utilizate în cadrul proiectului; 

 Numărul de persoane incluse în proiect (direct şi indirect); 

 Nivelul de implementare al programelor din cadrul proiectului; 

 Nivelul rezultatelor planificate, impactul asupra comunităţii locale. 
 
Alte informaţii se pot obţine pe hka@hka.ro sau pe numărul de telefon 0267-351959, pagina 
web www.hka.ro. 
 
Vă dorim succes!   
 

mailto:hka@hka.ro
http://www.hka.ro/

