Anexa modificare Regulament Start ONG –
apelul numarul 8 – octombrie 2020

Regulamentul programului Start ONG se modifică în luna octombrie pentru a
susține continuarea procesului educațional în condiții de siguranță, în noul
context generat de actuala pandemie.
Programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act
for Tomorrow, se adaptează pentru a răspunde noilor nevoi ale societății în
contextul actual, al pandemiei generate de răspândirea virusului COVID-19.

1. Structura programului:
b) DEPUNERE ȘI EVALUARE PROIECTE
Începând cu ora 9:00 a fiecărei date de 1 a perioadei de program, până la atingerea numărului
de proiecte maxim admis de înscriere pentru fiecare finanțare/prag.
Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 1: 20;
Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 2: 40;
Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 3: 20;
Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după
principiul primul aplicant – primul
evaluat.
În cadrul fiecărui apel, vor fi evaluate proiecte pentru
fiecare pilon până la epuizarea bugetului
lunar.
Proiectele neevaluate vor putea fi reînscrise de către
aplicanți în cadrul programului la
următoarele apeluri.

2. Bugetul programului:
Pragul nr.1: proiecte în valoare maximă de 1 000 euro
Pentru apelul din luna octombrie, valoarea plafonului disponibil este de 6.000 euro.
Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6.
Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună.
Proiectele pot fi desfășurate în perioada octombrie – decembrie 2020.
Pragul nr.2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1 000 și 2 500 euro
Pentru apelul din luna octombrie, valoarea plafonului disponibil este de 30.000 euro.
Număr minim de proiecte finanțate lunar: 12.
Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim două
luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada octombrie – decembrie 2020.

Acest prag adaptat pentru luna octombrie, în cadrul apelului numarul 8, este
dedicat EXCLUSIV unităților de învățământ pentru dezvoltarea de proiecte care să
contribuie la facilitarea accesului la educației în contextul pandemiei generate de
Covid-19. Acestea pot viza teme precum tipuri de intervenție: protecția cadrelor
didactice și a elevilor în context covid, achiziția de echipamente tehnice necesare
desfășurării actului educațional în format online; infrastructură școlară necesară
pentru respectarea distanței fizice în unitățile de învățământ; platforme specifice
și alte instrumente care să faciliteze adaptarea procesului educațional în format
online ş.a..
Pragul nr.3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 2 500 și 5.000 euro
Pentru apelul din luna octombrie, valoarea plafonului disponibil este de 25.000 euro.
Număr minim de proiecte finanțate lunar: 4 .
Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioadă de desfășurare de minim două
luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada octombrie – decembrie 2020.
Pentru toate cele 3 Praguri bugetul va cuprinde exclusiv costurile ce urmează a fi acoperite
din finanțarea obținută în cadrul programului.
Sunt finanțate proiectele noi și/sau proiectele care nu sunt la prima ediție, dar au ca unic
finanțator programul Start ONG.
Instituțiile publice centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice etc.) pot aplica în cadrul
programului pentru primul pilon.
Instituţiile de învăţământ preuniversitare pot aplica atât pentru pragul unu cât şi pentru pragul
al doilea, respectând specificul pragului.
Grupurile informale/de inițiativă pot aplica în cadrul programului la primul pilon.
Pentru sumele necheltuite de către beneficiarii finanțărilor, se va încheia un act adițional la
contract, pentru a fi transmis acest excedent în cadrul altor activități ale proiectului.
În cadrul apel de proiecte din luna octombrie, solicitanții, indifferent de categoria acestora, pot
primi finanțare pentru un singur proiect și pe perioada întregului program pot primi finanțare
pentru maxim două proiecte unul dintre acestea fiind corespunzător pilonului 1 (maxim 1000
euro).
Toate celelalte informaţii despre regulamentul programului Start ONG rămân neschimbate.

