#IașulMaiBun
Ghid de finanțare
Ai o idee bună pentru Iași? Înscrie-o pe site-ul https://www.dopopoco.ro/ideibune, până
pe 24 noiembrie 2019 și poți primi o finanțare de 3.000 de Euro pentru implementare!
Concursul de idei a fost inițiat de Dopo Poco, în colaborare cu Fundația Comunitară Iași,
prin care ieșenii pot să aducă o schimbare în oraș.
Căutăm inițiative care au capacitatea de a influența grupuri mici, mari, extinse și chiar întregi
comunități, precum:
•

activarea unui spațiu comunitar prin activități de învățare și joacă;

•

reabilitarea unei săli de clasă sau a unui laborator de științe;

•

înfrumusețarea spațiului verde din fața școlii;

•

dezvoltarea unei aplicații inteligente, interactive pentru transportul public;

•

transformarea spațiilor neutilizate în locuri cu impact estetic sau cu utilitate
comunitară;

•

amenajarea de grădini și spații verzi;

•

construcția de noi spații/lounge-uri urbane de relaxare și petrecere a timpului
liber;

•

reamenajarea de spații cu acces public astfel încât să fie mai eficiente, cu
utilizarea de materiale reutilizabile și educarea publicul larg în acest sens....

... și lista continuă!
Surprinde-ne! Vrem să fim surprinși!

Termenul limită de înscriere a ideilor pe pagina https://www.dopopoco.ro/ideibune este
24 noiembrie 2019, ora 23:59. Toate ideile vor fi vizibile pe site în max. 48 de ore de la
momentul completării formularului, dar vor fi votate în a doua etapă a concursului (în
perioada 27 noiembrie - 15 decembrie 2019), după prima etapă de selecție.
Selecția și evaluarea se va realiza în două etape:
I.

Etapa I: 25, 26, 27 noiembrie 2019
În prima etapă de selecție, echipa de jurizare formată din Fundația Comunitară
Iași și Dopo Poco, va alege cele mai interesante și fezabile 3 idei care pot fi
puse în aplicare cu 3.000 de Euro.
▪

Pe 25 noiembrie, echipa de evaluare va face o primă selecție a ideilor.

▪

Pe 26 noiembrie, pentru departajarea ideilor, vom avea discuții
(interviuri) de cunoaștere cu aplicanții care au înscris pe site cele mai
fezabile idei de proiecte.

▪

Pe 27 noiembrie, anunțăm cele 3 idei care trec în cea de-a doua etapă,
de votare.

Criterii de selecție și evaluare
1. Structură, durabilitate, viabilitate, funcționalitate
În cazul inițiativelor care vizează amenajarea unui spațiu (și nu numai):
→ Se va urmări o corelare între idee și realizarea propriu-zisă;
→ Se va analiza posibilitatea de utilizare a unor materiale ecologice pe lângă
cele convenționale (exemplu: plastic reciclat etc.);
→ Aspecte ergonomice (relația utilizator-obiect în raport cu dimensiunile,
materialele și construcția/geometria produsului astfel încât rezultatul finit să
își îndeplinească funcția principală, respectiv aceea de confort pentru
șederea temporară a persoanelor în cazul obiectelor de mobilier);
→ Protecție antivandalism;
→ Adaptare la condițiile meteo;

→ Siguranța în utilizare;
→ Posibilitatea de poziționare în diverse configurații, în cazul unui produs de
modular;
→ Sustenabilitate din punct de vedere ecologic;
→ Responsabilitate socială (pentru persoanele cu dizabilități).
2. Administrare și capacitatea echipei aplicante/instituției aplicante/aplicantului de a
implementa ideea propusă
→ Proiectul presupune un raport cost – rezultate satisfăcător;
→ Sunt menționate în descrierea proiectului activităţi și obiective clare, bine
încadrate în calendarul de desfăşurare al proiectului;
→ Grupul de inițiativă/organizația/aplicantul demonstrează capacitate de
implementare a activităţilor proiectului prin resursele de care dispune;
→ Experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în implementarea
proiectului.
* Echipa de evaluare are libertatea de a lua în considerare și alte criterii de selecție în afară
de cele menționate în acest Ghid de finanțare și, de asemenea, poate renunța la unul sau
mai multe din criteriile enunțate mai sus, dacă va considera că propunerile au alte calități
relevante decât cele menționate mai sus.
** Decizia echipei de evaluare de a nu selecta unele idei și de a nu acorda finanţare unor
proiecte este definitivă şi nu poate fi contestată de instituţia aplicantă/aplicant.

3. Etapa a II-a: 27 noiembrie - 15 decembrie 2019
În a doua etapă, publicul larg va vota ideea preferată dintre cele 3 idei selectate.
*** Cei care votează ideile de proiect, vor putea câștiga premii oferite de Dopo Poco. Mai
multe detalii despre aceste surprize pregătite de Dopo Poco găsiți în Regulamentul Oficial al
Campaniei „Fă Iașul mai bun și îți ridicăm statuie” (28 octombrie 2019 - 16 decembrie 2019),
publicat pe pagina https://www.dopopoco.ro/ideibune.

Ideile care vor fi selectate pentru etapa a II-a vor avea o componentă puternică de
dezvoltare comunitară şi socială. Scopul ideilor înscrise în concurs este acela de
îmbunătăţire a orașului, iar impactul lor va fi, cu precădere, pe termen lung. În urma acestui
concurs se oferă o finanțare de 3.000 de Euro inițiativei care va primi cele mai multe voturi.
Cu alte cuvinte, așteptăm idei interesante care pot fi implementate cu un buget
disponibil de 3.000 de Euro.
Echipa sau persoana care înscrie ideea și este aleasă câștigătoare este responsabilă de
punerea în practică a proiectului, inclusiv de obținerea autorizațiilor necesare (dacă va fi
cazul).
Cine poate înscrie o idee de proiect?
- organizații non-guvernamentale, neafiliate politic;
- echipe compuse din min. 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă, fără
personalitate juridică;
- elevi;
- studenți;
- profesori;
- școli;
- biblioteci;
- freelanceri;
- persoane fizice etc.
**** Un candidat poate înscrie mai multe idei de proiecte. Poate aplica orice persoană care
are o idee de proiect, dar nu aplică la acest concurs ca reprezentant al unei organizații
politice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial, nu a fost condamnat penal
sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.
Fundația Comunitară Iași va semna contract de finanțare nerambursabilă cu echipa de
proiect câștigătoare.

Modalități de plată:
Suma acordată spre finanţare va fi plătită, de către Finanțator, în două sau mai multe tranșe,
în baza cererilor de plată și în conformitate cu necesarul pentru proiect.
În cazul persoanelor juridice, la momentul contractării Fundația Comunitară Iași va solicita
următoarele documente:
•

Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de
înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare
fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);

•

Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice;

•

Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior.

Fundația Comunitară Iași garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor
participanţilor la acest program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării
exacte a participanţilor şi a contactării câştigătorilor în vederea acordării finanțării specificate
în prezentul Ghid de finanțare al acestui program.

Pentru informații suplimentare:

Persoane de contact:
Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager Fundația Comunitară Iași,
E-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro
Ioana Dănilă, PR Specialist Dopo Poco,
E-mail: pr@dopopoco.ro
Susținem ieșenii care vor o schimbare în oraș!

