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Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

(Dezvoltare locală)

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială
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Oportunități de dezvoltare a relațiilor bilaterale între 

România și statele donatoare, în cadrul apelului



FONDUL BILATERAL LA NIVEL DE PROGRAM

OBIECTIV întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare și România, în ariile Programului

SUMĂ ALOCATĂ 350.000 de euro, din care:

- 200.000 de euro Granturi SEE

- 150.000 de euro Granturi Norvegiene



ALOCAREA FONDURILOR

- inițiative bilaterale ale (potențialilor) promotori sau parteneri de proiect

- finanțate prin apeluri deschise

- activități predefinite organizate

- la nivelul proiectelor predefinite

- de FRDS și/ sau

- de partenerii de program



APELURI DESCHISE

APELUL 1 50.000 de euro (alocare inițială) 

- apel pentru propuneri de inițiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în 

parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate și de proiecte bilaterale în cadrul Programului

- apel continuu, deschis după lansarea primului apel de propuneri de proiecte organizat în cadrul Programului

APELUL 2 50.000 de euro (alocare inițială)

- apel destinat facilitării schimbului/ transferului de informații/ cunoștințe, tehnologie, experiență și bune 

practici între promotori și parteneri de proiect din România, pe de o parte, și entități relevante din statele 

donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice 

proiectelor finanțate în cadrul Programului

- apel continuu, deschis după contractarea primelor 3 proiecte depuse la apelurile de propuneri de proiecte 

lansate în cadrul Programului



ACTIVITĂȚI PREDEFINITE

- inițiative bilaterale ale promotorilor/ partenerilor de proiect implicați în proiectele predefinite cu

parteneri din state donatoare - în scopul perfectării parteneriatului și dezvoltării cererii de finanțare

- seminarii destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu state

donatoare - pentru apelurile: Dezvoltare locală, Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de

risc, Incluziunea romilor și Drepturile omului

- vizite de studiu ale unor entități din România în state donatoare și la Consiliul Europei, respectiv

vizite de studiu ale unor entități relevante din state donatoare, în România și la Consiliul Europei;

- sesiuni de instruire pentru promotori sau parteneri de proiect, susținute de experți din state

donatoare și de experți ai Consiliului Europei

- activități menite să întărească cooperarea între Operatorul de Program și entități similare din statele

donatoare și statele beneficiare, respectiv organizații internaționale



REZULTATE AȘTEPTATE

(ale proiectelor derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare)

- 25 de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare, semnate de entități din state donatoare și

din România

- 200 de participanți din România la activități de schimb de experiență

- 30 de participanți din state donatoare la activități de schimb de experiență

- cel puțin 60% dintre entitățile care au colaborat pun în practică cunoștințele dobândite în cadrul

parteneriatului bilateral

- nivel ridicat de satisfacție în privința parteneriatului bilateral și de încredere între entitățile

implicate în activități de colaborare bilaterală



SPECIFICUL APELULUI 1 

OBIECTIVE identificarea de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu state donatoare

dezvoltarea de parteneriate și de proiecte bilaterale

ALOCARE FINANCIARĂ TOTALĂ 50.000 de euro

VALOARE GRANT 5.000 de euro

RATĂ GRANT 100%

DURATĂ APEL apel continuu: 21 ianuarie 2019 – 5 iunie 2020*

TERMEN LIMITĂ INTERMEDIAR, PENTRU APELUL EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1 martie 2019



APLICANȚI ELIGIBILI 

• entitățile din România care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru promotorii sau partenerii

de proiect, specifice apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului

• entitățile din Statele Donatoare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru partenerii de

proiect, specifice apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului

În cazul apelului ”Educație incluzivă…” sunt eligibile exclusiv entități din Norvegia !!!



ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

• căutarea de parteneri (eligibili în cadrul apelului) pentru proiecte derulate în parteneriat, de

entități din România și din Statele Donatoare, înainte sau în timpul pregătirii unei cereri de

finanțare

• dezvoltarea unor astfel de parteneriate, respectiv pregătirea și depunerea în comun a unui

proiect derulat în parteneriat, de entități din România și din Statele Donatoare



COSTURI ELIGIBILE 

• costurile de deplasare (transport, diurnă, cazare)

• cheltuieli necesare pregătirii proiectului/ parteneriatului

• cheltuieli aferente derulării întâlnirilor/ activităților bilaterale

• alte cheltuieli eligibile, specifice inițiativei bilaterale

Costurile de deplasare pot fi calculate pe baza sumelor forfetare stabilite prin Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene nr. 348/2018



DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 

DOCUMENTE OBLIGATORII

• cerere de finanțare în limba engleză

• declarație de eligibilitate a aplicantului

• declarație de eligibilitate a potențialului partener

• scrisoare de invitație din partea organizatorilor întâlnirii/ activității bilaterale, adresată 
participanților din străinătate

• agenda întâlnirii/ activității

• confirmarea de participare la întâlnire/ activitatea bilaterală a participanților din străinătate

MODALITATE DE TRANSMITERE 

• poștă

• curier 

• predare personală, la sediul central



EVALUARE ȘI APROBARE

• principiul "primul venit, primul servit"

• Comitetul de Cooperare

• criterii de evaluare*

• stadiul identificării partenerului

• stadiul dezvoltării proiectului

• experiența potențialilor parteneri în domeniul vizat prin proiect

• justificarea și valoarea adăugată a parteneriatului propus

• implicațiile pe termen mediu și lung ale parteneriatului propus

• rezultatele așteptate ale activităților bilaterale planificate

• relevanța și justificarea activităților și a costurilor planificate



CONDIȚII DE RAPORTARE ȘI PLATĂ

• principiul prefinanțării

• entitățile publice din România avans de până la 100% 

• alte tipuri de entități (ONG-uri din România, entități din statele donatoare)

• avans de până la 60%

• raport intermediar financiar + cerere de plată intermediară diferența de până la 100% 



HELP DESK

• linii telefonice disponibile: 

– Sucursala Alba: 0735.17.98.37

– Sucursala Iaşi: 0723.63.38.71

• e-mail: info@frds.ro

• www.frds.ro/ Programul Dezvoltare locala/ Help Desk – secțiune de întrebări şi răspunsuri

mailto:info@frds.ro
http://www.frds.ro/
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