
 

 

 
FII ACTIV PENTRU COVASNA! 

Promovarea programelor comunitare în judeŃul Covasna. 
 

 
Scopul programului:  
 

• Implicarea comunităŃii locale în realizarea - dezvoltarea de programe, evenimente 
comunitare în  judeŃul Covasna 

 
 
Obiectivele programului:  

• Realizarea proiectelor şi programelor de dezvoltare comunitară, utile pentru 
comunitatea locală  

• Promovarea activităŃii de voluntariat.  

• Întărirea parteneriatelor locale.  

• Sprijinirea iniŃiativelor noi.  
 
Caracteristicile de baza al programului de finanŃare: INOVATIV + INTERESANT + UTIL  
 
Sunt prioritare în cadrul finanŃării proiectele, care:  

• Realizează activităti de dezvoltare comunitară, au caracter inovativ, nu au primit 
finanŃare de la alŃi finanŃatori şi au o valoare adăugată pentru comunitate.  

• Implică eficient comunitatea locală şi un număr cât mai mare de voluntari.  

• Sunt realizate în parteneriat cu organizaŃii neguvernamentale şi alte segmente ale 
comunitatii.  

 

Fond program de finanŃare: 20.000 lei  
Data lansarii programului de finanŃare: 06 iulie 2012.  
Data limită de depunere a proiectelor: 03 august 2012. 
Publicarea rezultatelor: 08 septembrie 2012. 
Perioada de realizare a proiectelor: 15  septembrie – 15 noiembrie, 2012  
Valoarea finanŃării per/proiect: 1.500 – 2.500 lei  

 
Prin programul „Fii activ pentru Covasna!” sprijinim acele proiecte din judeŃul Covasna, care 
dezvoltă şi întăresc comunitatea locală, aduc o valoare adăugată şi noutate în comunitatea 
locală.  



 

 

I. DispoziŃii generale:  
 
I.1 Criterii de obŃinere a finanŃării:  
 
Proiectul trebuie depus până la data menŃionată în apel, în format standard, două exemplare. 
Anexe obligatorii la proiect (in cazul grupurilor formale se depun actele organizaŃiei gazde):  

• Copia statutului organizaŃiei candidate.  

• Inregistrarea juridică a organizaŃiei, copie.  

• Copia Certificatul de înregistrare fiscală - Cod fiscal.  

• Copia bilanŃului organizaŃiei din anul 2011, înregistrat la direcŃia judeŃeană a finanŃelor 
publice.  

• Contracte de parteneriat, sau alte documente  justificatoare.  

• Raportul de activitate pentru anul 2011.  
 
Anexele trebuie depuse într-un singur exemplar. Anexele se depun numai în cazul în care 
organizaŃia candidează pentru prima oară la fundaŃia HKA, cu excepŃia urmatoarelor 
documente: fotocopie dupa bilanŃul organizaŃiei din anul 2011, înregistrat la direcŃia judeŃeană a 
finanŃelor publice si raportul de activitate pentru anul 2011. 
 
Formularul de aplicatie se poate descărca de pe pagina FundaŃiei Comunitare Covasna: 
www.hka.ro.  
Vă rugăm să completaŃi formularul electronic (la calculator).  
 
1.2 Cine poate obŃine finanŃare:  
 
Pot obŃine finanŃare organizaŃii neguvernamentale, care activează în judeŃul Covasna (asociaŃii, 
fundaŃii, federaŃii) si care sunt înregistrate după OG. 26/2000; Grupuri de iniŃiativă (exemplu: 
grupuri de tineret care activează pe lângă biserici, grupuri de persoane dintr-o vecinătate etc.). 
Toate organizaŃiile trebuie să aibă cont IBAN propriu, o organizaŃie poate depune un singur 
proiect. 
 
1.3 Nu sunt finanŃate următoarele activităŃi:  

• Împrumuturi bancare.  

• InvestiŃii financiare.  

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

• Proiecte ale căror activităŃi nu se încadrează în intervalul de timp stabilit.  
 
1.4 Nu sunt finanŃate:  

• Proiecte care nu se încadrează în scopul programului, sau pentru care aplicatia nu a 
ajuns la sediul fundaŃiei la data anunŃată, sau documentaŃia depusă este incompletă.  



 

 

• AutorităŃile publice locale şi centrale.  

• Partide şi structuri asociate.  

• OrganizaŃii sindicale şi organizaŃii care sunt finanŃate din surse bugetare.  
 
1.5 Completarea formularului:  

• Trebuie completat formularul standard.  

• Vă rugăm să urmaŃi instrucŃiunile din formular.  

• Descrierea proiectului să fie concisă şi clară.  

• Vă rugăm să aveŃi grijă la sumele maxime şi minime, contribuŃie proprie, etc.  
 

II. Perioada de depunere a cererilor de finanŃare  
 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanŃare este: 03. august 2012, ora 
16.00. (data primirii la sediul fundaŃiei.)  
 
Adresă: HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY – FUNDATIA COMUNITARA COVASNA 

520019 Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 47, JudeŃul Covasna 
 
Durata de evaluare a proiectelor este maximum 6 săptămâni. Durata maximă a proiectelor este 

de 2 luni, proiectul nu poate să înceapă înainte de 15 septembrie 2012. Data finalizării a 

proiectului este 15 noiembrie 2012. Data limită pentru depunerea rapoartelor narrative si 

financiare este 10 decembrie 2012. 
 
Proiectul trebuie realizat în teritoriul judeŃului Covasna, la nivel local sau la nivel de judeŃ.  
 

III. Valoarea şi modalitatea de plată a finanŃărilor  
 
III.1 Suma disponibilă pentru finanŃare:  

• Suma disponibilă în acest program este în total 20.000 lei  

• Suma minimală acordată pentru un proiect: 1.500 lei  

• Suma maximală acordată pentru un proiect: 2.500 lei  
 
III.2 Regulament pentru contribuŃia proprie:  
ContribuŃia proprie a solicitantului este minimum 10% din valoarea totală a proiectului, dovedită 
cu facturi şi chitanŃe. Totodată pot intra şi contribuŃiile în natură, respectiv contribuŃiile în 
numerar sau în natură ale partenerilor. Acest lucru trebuie menŃionat în secŃiunea 
corespunzătoare a formularului. Se pot include cheltuieli administrative de până la 15% din 
bugetul total al proiectului. Cheltuielile cu personalul sunt cheltuieli ineligibile in acest program. 



 

 

 
III.3 Modalitatea acordării finanŃării:  

• După contractare, solicitantul va primi un avans de 80% din valoarea totala a finanŃării 
acordate.  

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

 
IV. Evaluarea proiectelor  
 
Proiectele depuse trebuie să îndeplinească cerinŃele prezentului apel. Proiectele care nu 
îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate administrative, vor fi respinse automat. Fiecare proiect va 
primi un număr de înregistrare, prin care se identifica în continuare. Evaluarea proiectelor se va 
face după criterii de formă şi de conŃinut.  
 
VI.1 De verificat înainte de a predarea proiectului:  

• Durata maximă a proiectului este de 2 luni.  

• Începerea proiectului nu este mai devreme de 15 septembrie 2012, si proiectul se 
termina înainte de 15 noiembrie 2012.  

• Suma solicitată se încadrează in intervalul de min. 1.500 lei – max. 2.500 lei.  

• ContribuŃia minimă în bani este de 10% din valoarea totală a proiectului.  

• Cheltuielile administrative nu pot depăşi 15% din bugetul proiectului.  

• Sunt respectate instrucŃiunile din Ghidul aplicatului.  
 
Nerespectarea celor prezentate mai sus, poate aduce la respingerea proiectului.  
 
IV.2 Criteriile de evaluare:  

• Nivelul de implicarea a comunităŃii.  

• Utilitatea proiectului.  

• Caracterul inovativ al proiectului.  

• Obiective reale, realizabile.  

• Valori locale în proiect.  

• Parteneriat.  

• Voluntariat.  

• ContribuŃia proprie.  

• Sustenabilitate.  
Mai multe informaŃii pe www.hka.ro, sau pe adresa de email hka@hka.ro, sau pe 0267-351959.  

 
Vă dorim mult success! 


