FISA DE PREZENTARE PENTRU
Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
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Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

Administratia Fondului pentru Mediu

(1)Scopul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor vizand
educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului.
(2)Indicatorii de performanta ai Programului sunt reprezentati de dimensiunea grupului‐tinta vizat de
activitatile intreprinse.
Organizatii neguvernamentale ‐ persoane juridice romane, asociatii sau fundatii, infiintate in baza Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitantul organizatie neguvernamentala trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii specifice:
a)sa fie persoana juridica romana;
b)actul constitutiv al organizatiei sa cuprinda prevederi referitoare la protectia mediului;
c)sa actioneze in nume propriu;
d)sa nu fie radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare;
e)sa dispuna de surse financiare proprii, in proportia solicitata de Autoritate, in vederea sustinerii contributiei
proprii;
f)sa nu inregistreze datorii la bugetul de stat si bugetul local.
Urmatoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:
a)achizitionarea de consumabile;
b)realizarea, editarea si difuzarea de materiale tiparite cu continut educativ privind protectia mediului;
c)realizarea de materiale inscriptionate, de exemplu pixuri, sepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace si alte
asemenea;
d)realizarea si difuzarea de materiale audiovizuale privind protectia mediului;
e) manopera aferenta activitatilor necesare realizarii campaniilor de comunicare: servicii de creatie, design
materiale promotionale, materiale utilizate in cadrul conferintelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va
depasi 20% din valoarea totala a proiectului;
f)achizitionarea de aparatura profesionala necesara realizarii proiectului;
g)realizarea si montarea de panouri cu continut educativ privind protectia mediului;
h)achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatilor de igienizare si ecologizare a spatiilor verzi in
scop educativ: manusi de unica folosinta, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protectie, de exemplu
sort, salopeta, unelte agricole necesare activitatii de igienizare si ecologizare;
i)achizitionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor, de exemplu corturi, saci de dormit,
izoprene, lanterne si altele asemenea;
j)transportul participantilor la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizarii privind
protectia mediului;
k)cazarea si masa participantilor la excursiile si taberele organizate cu scopul educatiei si constientizarii privind
protectia mediului, in limita a 200 lei/zi/participant;
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l)taxa de campare;
m) cheltuieli necesare in procesul de instruire: instruirea participantilor, transport, cazare si diurna pentru
instructori, consumabile, inchiriere sali, achizitionare de aparatura IT: video/retroproiector, laptop, ecran de
proiectie, tabla interactiva, flipchart;
n)realizarea paginii web;
o)TVA aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperata prin orice alte
mijloace;
p)achizitia si plantarea de puieti in scop educativ, maximum 50 de puieti.
q)salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, in procent de maximum 20%
din valoarea totala a proiectului.
Documentele necesare pentru solicitarea finantarii de catre organizatii neguvernamentale, care insotesc
cererea de finantare, sunt urmatoarele:
a)actele de infiintare a solicitantului, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copii certificate "conform
cu originalul", pe fiecare pagina, de catre reprezentantul legal;
b)certificat de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul" de catre reprezentantul legal;
c)hotararea/decizia organului de decizie a organizatiei neguvernamentale, semnata si stampilata, in original, din
care sa rezulte acordul cu privire la contractarea finantarii, asigurarea contributiei proprii necesare implementarii
proiectului, precum si responsabilul de proiect;
d)certificat de grefa/extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberat la cerere de catre instanta competenta,
care atesta ca acesta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare
sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, in original sau copie legalizata;
e)certificat de atestare fiscala, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice,
valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata;
f)certificat fiscal emis de administratiile locale, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie
legalizata;
g)certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului
Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, in original sau copie legalizata;
h)formularul de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de
specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, si ultima balanta de verificare lunara, aferenta anului in curs;
pentru solicitantii cu activitate de pana a un an se solicita ultima balanta de verificare a anului in curs transpusa in
formular de bilant contabil, in copie certificata "conform cu originalul" de catre reprezentantul legal;
i)prezentarea activitatii desfasurate in cadrul proiectului, care sa includa bugetul aferent proiectului, conform
anexei nr. 4;
j)prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;
k)declaratie privind activitatea economica a solicitantului, conform anexei nr. 6;
l)declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa daca solicitantul va recupera sau nu TVA din activitatile
aferente proiectului, numai in cazul in care TVA a fost solicitata.

Bugetul alocat acestui program este de 20.000.000 lei.
10 Iulie – 25 Iulie 2014

Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.
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Contributia solicitantului este in valoare de 10% din valoarea finantarii nerambursabile solicitate.
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Fondurile nerambursabile acordate sunt in proportie de maxim 90% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu
mai mult de 1.000.000 lei/proiect
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Terioriul Romaniei.
Evaluarea proiectelor se va realiza in baza punctajului obtinut. Selectia proiectelor se realizeaza in ordinea
descrescatoare a punctajului, in limita fondurilor alocate sesiunii de finantare. Punctajul minim necesar este
de 71 de puncte.

