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SCHEMA DE GRANTURI MICI 

“ACCES LA FINANȚARE”

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.frds.ro

Programul 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”



Schema de granturi mici “Acces la finanțare”

• Obiectiv general - creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru

implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, ce urmăresc

dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate/marginalizate

• Rezultate așteptate - capacitate consolidată a UAT-urilor de a accesa finanţări ulterioare pentru

servicii sociale

• Servicii sociale - servicii ȋn domeniul social, al educaţiei, sănătăţii, ocupării şi locuirii, vizând

creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

• Schema de grant asigură suport financiar autorităţilor locale pentru contractarea de servicii de 

asistenţă tehnică ȋn vederea elaborării documentaţiilor tehnice și obţinerii avizelor legale

necesare pentru investiţii vizând creşterea accesului la servicii sociale
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Schema de granturi mici “Acces la finanțare”

• Alocare financiară: 1.000.000 euro

• Sursă finanțare : 85% granturi SEE 2014-2021 și 15% cofinanțare publică

• Valoare grant:  5.000 – 40.000 euro

• Numar estimat proiecte:  25 - 200 proiecte

• Durată implementare estimată: 6 - 9 luni

• Rata grant: 100%
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Promotori eligibili

 Autorităţi ale administraţiei publice locale la nivel de UAT: comune, orașe (până la 20.000 

locuitori),  județe

Condiție: exclusiv UAT pe teritoriul cărora se află comunităţi marginalizate

Priorități:

- autorităţi locale cu o capacitate financiară redusă

- autorități locale cu istoric slab de accesare a fondurilor nerambursabile

- UAT cu populație de etnie romă

PP poate depune o singură cerere de finanțare
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Parteneri eligibili

1. din România: entităţi publice, autorităţi locale şi ONGuri, ȋnfiinţate ca persoane juridice 

2. din Statele Donatoare: entităti publice sau private, comercială sau necomercială, ONGuri, 

ȋnfiinţate ca persoane juridice

Selecția partenerilor
- procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului

- metodologie de selecţie elaborată de PP şi aprobată de reprezentantul legal

Acord de parteneriat

- model recomandat de OP (versiunea romana si/sau engleză, după caz)

- se depune în draft la Cererea de finanțare (va fi semnat la contractare)

- inclusiv Scrisoare de intenție pentru partenerii din State Donatoare
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Eligibilitate grup țintă

Grup țintă: comunităţi marginalizate rurale sau mic-urbane (pâna la 20.000 locuitori), locuite de 

persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială

Eligibilitate comunitate marginalizată:

1. pe baza studiilor de referinţă existente, elaborate de Banca Mondială:

- UATdin zone rurale - identificare cu o rată de marginalizare ȋn Atlasul zonelor rurale 

marginalizate şi al dezvoltării umane locale din România (anexa 2);

- UAT din zone mic-urbane - identificare cu un procentaj de populaţie care trăieşte ȋn zone 

marginalizate ȋn Atlasul zonelor urbane marginalizate din România (anexa 8).

2. pe baza justificării de către PP a caracterului de marginalizare al zonei, anexa 1 - Fișa de 

validare a comunității marginalizate
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Activități eligibile

 elaborare temă de proiectare

 elaborare documentații tehnice:

- studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

- studii și documentații tehnice conexe

 elaborare cerere de finanțare (dacă e cazul)

 plata taxelor/tarifelor pentru obţinerea avizelor/acordurilor

 activități de comunicare și promovare
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Obiective de investițiii eligibile  

Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea următoarelor tipuri:

 Infrastructură socială – socială, de educație, sănatate, ocuparea forţei de muncă;

 Infrastructură de apă și canalizare - pentru unitățile care furnizează servicii sociale;

 Drumuri, poduri și podețe - drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe

 Infrastructură de locuinţe - locuinţe sociale.

Condiție – creșterea accesului grupurilor defavorizate la servicii sociale

Dreptul de proprietate/administrare asupra terenulului/construcției

Obiectivul de investiție - selectat prin consultare comunitară
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Costuri eligibile

 Costuri directe:

- Costuri cu personalul; 

- Cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare; 

- Consumabile şi furnituri;

- Alte contracte acordate de PP în scopul executării proiectului;

- Costuri ce rezultă direct din cerințele contractului de proiect. 

Condiții:

- capitolul 3 Cheltuieli de investiţii - minim 80% din bugetul total al proiectului

- cheltuieli servicii de proiectare - maxim 3% din valoarea estimată a obiectivului de investiție

- cheltuielile de promovare – maxim  500 euro, indiferent de valoarea proiectului
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Costuri eligibile (continuare)

 Costuri indirecte:

- costuri reale

sau

- rată forfetară: max. 15% din costurile directe cu personalul. 

Metoda va fi stipulată în contractul de finanţare şi în Acordul de parteneriat (dacă e cazul). 

Entitățile din Statele Donatoare - în acord cu una din cele 4 metode menționate în Regulament (art. 

8.5.).

Metoda de calcul a costurilor indirecte nu se va modifica pe parcursul implementării proiectului.

 Costuri neprevăzute:

- max. 5% din costurile eligibile directe (numai cu aprobarea prealabilă a OP).
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Durabilitatea proiectului

Promotorul de Proiect va asigura:

 calitatea documentațiilor tehnice finanțate și va actualiza documentaţia, din fonduri proprii, dacă 

va fi cazul, pentru a raspunde scopului pentru care a fost elaborată

 depunerea până la data de 30 aprilie 2024, a cererii de finanţare pentru accesare de fonduri 

pentru realizarea investiţiei

 informarea OP și  furnizarea documentelor justificative cu privire la aprobarea cererii de 

finanțare depuse în vederea realizării investiției proiectate



 Verificare formală

Conformitatea administrativă:

- termen limită anunţat;

- modalitate/cale de transmitere;

- sunt prezentate toate documentele în formatul solicitat

Criterii de eligibilitate:

- eligibilitatea aplicanților;

- este demonstrat caracterul de marginalizare

- UAT rural sau mic-urban (sub 20.000 de locuitori);

- suma solicitată se încadrează în limitele stabilite; 

- investiţia propusă a fost aleasă ȋntr-o manieră participativă 

- investiţia este ȋn conformitate cu principiul non-segregării
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Verificarea și evaluarea proiectelor



Criterii de evaluare Punctaj 

maxim

Punctaj 

minim
Aspecte importante

Relevanță, necesitate 

și oportunitate

45 30 - prin realizarea investiției va crește accesul la servicii sociale

- numărul de beneficiari

- investiția are impact în domeniul incluziunii romilor

- este demonstrată necesitatea sprijinului financiar 

- nu a beneficiat în ultimii 5 ani de sprijin financiar pentru aceeași 

comunitate

Consistență tehnică și 

metodologie

35 - obiectivul de investiție este descris în mod clar ca scop, funcțiune

și parametri tehnici

- investiția a fost selectată prin consultare comunitară dincolo de 

cerințele minime ale OP

Eficiență economică și 

sustenabilitate

20 - costul serviciilor este rezonabil și proporțional cu costul estimat al 

investiției

- PP a identificat sursa de finanțare pentru realizarea investiției 

propuse

Total 100 65

Evaluarea de conținut
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Raportare și plată

Raportare

 raport intermediar (RI);

 raport final (RF).

Sistemul prefinanțării

 avans 80%;

 plată intermediară: după aprobare RI;

 plată sold final (după aprobare RF).
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Help Desk

 Telefon: 0735.179.837 (orele 9:00-12:00); 0723.633.871 (orele 12:00-17:00);

 Email: info@frds.ro;

 Întâlniri directe: sediul FRDS.

Cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului!

Termen răspuns: - răspuns telefonic

- maxim 3 zile lucrătoare de la primire mesaj

Întrebări și răspunsuri

Site-ul FRDS: http://frds.ro/index.php?id=136

Termen limită de depunere a proiectelor

24 aprilie 2019, ora 16:00

mailto:info@frds.ro
http://frds.ro/index.php?id=136


Succes!
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