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Un program finanțat de 

Granturi Nouă ne pasă



 

Acționăm pentru educație din 2012 și știm că, alături de noi, există multe

alte inițiative care urmăresc să crească nivelul general de pregătire, 

să îmbunătățească procesul educațional sau să le ofere o șansă la

educație copiilor din comunități dezavantajate. 

 

Prin granturile Nouă ne pasă intenționăm să împărtășim din experiența

noastră și să oferim sprijin financiar proiectelor care propun soluții

măsurabile și replicabile pentru problemele cu care se confruntă 

școala, copiii și educația din România.

 

Despre noi. Despre granturi.
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Cap I: 
Informații generale

Programul de Granturi Nouă ne pasă 

este un instrument de sprijin financiar lansat de Fundația Nouă ne
pasă, pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației. 

Scopul programului

este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și
instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte
care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional. 

Valoarea finanțării 2021 - 2022

Prima ediție a programului se va desfășura în perioada noiembrie
2021 - iulie 2022 și va avea un buget total de 1.000.000 lei. Suma se
va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 lei fiecare.



Bugetul proiectelor

Suma maximă care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre
cele 9 apeluri este de 60.000 lei. Se poate depune o singură aplicație
pe apel. Proiectele câștigătoare vor primi finanțarea în una sau mai
multe tranșe, în funcție de specificațiile și valoarea proiectelor.

Durata proiectului

Organizația aplicantă trebuie să implementeze proiectul pentru care
a primit finanțare în maximum 9 luni de la semnarea contractului de
sponsorizare.

Depunerea proiectelor

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv online prin intermediul
site-ului nouanepasa.ro/granturi și constă în completarea formularului,
a anexelor și încărcarea documentelor justificative asociate acestuia,
cu toate detaliile necesare. Formularul și anexele conțin indicații
despre informațiile care trebuie completate.



Cap 2: 
Criterii de
eligibilitate

Pot aplica în cadrul programului exclusiv organizații

non-guvernamentale (asociații, inclusiv asociații de

elevi/studenți/părinți, fundații și federații, etc.),

instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe,

școli  și licee/colegii), instituțiile de învățământ

superior (universităţi, academii de studii, institute,

şcoli de studii  superioare, etc.) care au

personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime

la momentul depunerii cererii de finanțare.  



au un buget anual cheltuit 
de maxim 500.000 lei

sunt independente de
partide politice și
instituții de cult

sunt direct răspunzătoare pentru
elaborarea și managementul
proiectului și nu acționează ca
intermediari

au dreptul, potrivit
statutului, să deruleze
activități în domeniul
educației

Sunt eligibile 
instituții de
învățământ care:

sunt direct răspunzătoare pentru
elaborarea și managementul
proiectului și nu acționează ca
intermediari

sunt independente de
partide politice și
instituții de cult

Sunt eligibile 
ONG-uri care:



Nu vor fi
considerați eligibili
aplicanți care: 

nu îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate

sunt partide politice sau filiale ale acestora

sunt instituții religioase sau ONG-uri afiliate unui cult  

sunt în curs de dizolvare, și/sau au suspendat activitățile  

prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin
orice mijloace  

au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor
precontractuale și  contractuale privind procedurile de achiziție sau
procedurile de acordare a finanțărilor 

există indicii că au urmărit inducerea în eroare a finanțatorului prin
furnizarea de informații  incorecte sau incomplete sau prin nefurnizarea
informațiilor solicitate 

practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect
un discurs instigator la  ură sau discriminare  



Cap II: 
Vor fi finanțate proiecte ce îndeplinesc
următoarele criterii:

Se adresează unei probleme specifice din educație

Se adresează unei nevoi de importanță sporită pentru
beneficiari și comunitate

Metoda de intervenție este una eficientă pentru problema
descrisă și, de preferat, testată

Metoda de intervenție este acceptată de beneficiari

Proiectul mobilizează actori din comunitate

Obiectivele proiectului sunt realizabile

Impactul proiectului poate fi măsurat în mod obiectiv

Criterii de jurizare 



Cap 3: 
Recomandări de
redactare și
completare a
aplicației

Fii atent la liniile de
buget eligibile
menționate în formular

Lucrează inițial într-o ciornă și
adună documentele solicitate.
Completează formularul doar
când ai toate informațiile cerute

Ordonează obiectivele și
acțiunile aferente într-un
mod logic, ordonat și ușor
de parcurs

Explică realitatea obiectivă,
fără a încărca emoțional textul

Asigură-te că ai
capacitate de
monitorizare și raportare

Începe scrierea proiectului
doar după ce ai citit Ghidul
si formularul

Asigură-te că echipa
menționată are abilități
demonstrate de implementare a
activităților

Rămâi concis și direct în
exprimare



Cap 4: 
Structura
programului 

Lansarea apelurilor de proiecte

Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni, în perioada 1
Noiembrie 2021 - 1 Iulie 2022. Apelul va fi activ până la atingerea numărului
de proiecte maxim admis, respectiv 50 de propuneri sau timp de maxim 10
zile de la lansare. 

Depunerea proiectelor

Se va realiza exclusiv online prin intermediul site-ului
nouanepasa.ro/granturi și constă în completarea formularului, a anexelor și
încărcarea documentelor justificative asociate acestuia.  

Calendarul de evaluare a proiectelor

Un proiect depus în cadrul oricărui apel de proiecte va fi evaluat în
maximum 1 lună de la data aplicării pe site. Rezultatul aplicației va fi
transmis, de asemenea, în maximum 1 lună de la data completării
formularului de finanțare. Fundația Nouă ne pasă își rezervă dreptul de a
cere informații suplimentare în perioada de evaluare a proiectelor,
organizațiilor aplicante.



Cap 4: 
Structura
programului 

Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor se va face pe e-mail-ul coordonatorului de proiect,
menționat în formularul de aplicație, de către un reprezentant al Fundației
Nouă ne pasă.

Semnarea contractului de sponsorizare

Contractul de sponsorizare va fi semnat după confirmarea parteneriatului.

Monitorizarea implementării

Fundația Nouă ne pasă își rezervă dreptul de a monitoriza, în timpul
implementării proiectului, activitatea organizației solicitante atât prin căi
directe cât și indirecte. 

Raportări

Organizația aplicantă va trebui să depună un raport de activitate care să
conțină acțiunile întreprinse, rezultatele și metoda de măsurare și unul
financiar, folosind un format oferit de Fundația Nouă ne pasă, la momentul
semnării contractului de sponsorizare. Numărul de rapoarte și periodicitatea
acestora vor fi stabilite de comun acord la momentul semnării contractului.



Cap 5: 
Mențiuni finale

Ne plac proiectele bine scrise, argumentate, ancorate în
realitatea din educație. Vrem să susținem acele organizații
care au demonstrat că pot conduce proiecte cu impact
relevant în societate, ce gândesc strategic, mențin o direcție
pe termen mediu-lung și pot implica direct sau indirect
comunitatea locală. 

Nu ne plac proiectele care împrumută formulări și idei din alte
surse și nici proiectele scrise doar pentru a primi o finanțare.

Echipa noastră este constituită preponderent din foști ONG-
iști și oameni care au scris și implementat proiecte finanțate
prin granturi similare. S-ar putea să dorim să participăm în
proiectele finanțate, să punem multe întrebări și eventual să
propunem abordări diferite. Dacă organizația ta însă
demonstrează profesionalism și onestitate, vei găsi în noi un
partener pe termen lung. Succes!



Mulțumim.
nouanepasa.ro

office@nouanepasa.ro


