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I. INFORMAȚII
GENERALE
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Programul „START ONG” (denumit în continuare „Programul”) este un instrument de ﬁnanțare
comunitară lansat de Kauﬂand România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.
În cadrul programului vor ﬁ ﬁnanțate programe din următoarele domenii: educație, protecția
mediului, sănătate, social, cultural¹.

EDUCAȚIE

SĂNĂTATE

SOCIAL

MEDIU

CULTURĂ

Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și
instituțiile să dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile
menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.
Pot aplica în cadrul programului ONG-uri, instituții publice² (unități de învățământ preșcolar,
centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie.
Toate proiectele ﬁnanțate vor putea ﬁ implementate în intervalul aprilie – decembrie 2019.

¹Beneﬁciarii categoriei cultură trebuie să aparțină cel puțin unuia dintre următoarele grupuri: ‐ șomerii, persoanele
fără venituri sau cu venituri mici; copilul în situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială, delincvență juvenilă) sau aﬂați în sistemul de stat de protecție a copilului; tinerii de peste 18 ani care
nu mai sunt cuprinși în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie; familiile monoparentale, familiile cu mai mult de
doi copii; persoanele cu handicap, persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoanele de etnie romă aﬂate în situații de risc ridicat; persoanele afectate de violență în familie; vârstnicii săraci sau fără sprijin familial; persoanele fără adapost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool
sau alte substanțe toxice; victime ale traﬁcului de ﬁințe umane; imigranții, refugiații, azilanții; persoane infectate
sau bolnave de HIV/SIDA; persoanele eliberate din detenție.
²Instituții publice de specialitate cu personalitate juridică, având servicii de interes general în domeniile aferente
proiectului. Nu pot aplica instituțiile publice administrative.
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II. INFORMAȚII
SPECIFICE
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1. Structura programului:

Programul se desfăşoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în
ﬁecare luna, pe data de 1, pe tot parcursul anului 2019 până în luna noiembrie inclusiv. Numărul
de apeluri se regăsește în descrierea pilonilor de ﬁnanțare. Primul apel de proiecte va ﬁ deschis
solicitanţilor în data de 1 martie 2019. Numărul de apeluri și calendarul pot suferi modiﬁcări, în
măsura în care bugetul nu a fost atins în cadrul unuia sau mai multor apeluri de proiect.

ETAPELE PROGRAMULUI
A) LANSARE APEL DE PROIECTE
La ﬁecare dată de 1 a lunii, până în noiembrie 2019 inclusiv.

B) DEPUNERE ȘI EVALUARE PROIECTE
Începând cu ora 9:00 a ﬁecărei date de 1 a perioadei de program, evaluarea făcându-se până la
atingerea numărului de proiecte eligibile pentru ﬁecare ﬁnanțare/prag.

C) COMUNICARE REZULTATE
În a 2-a parte a ﬁecărei luni, în perioada 16-22.

D) SEMNARE CONTRACTE DE FINANȚARE CU APLICANȚII CÂȘTIGĂTORI
Începând cu data de 22 până în penultima zi lucrătoare a lunii.

E) IMPLEMENTARE PROIECTE
Indiferent de prag, proiectele trebuie să înceapă în
maximum 60 de zile calendaristice de la data
semnării contractului de ﬁnanțare și nu pot ﬁ
implementate mai târziu de 31 Decembrie 2019.
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2. Bugetul programului:

Bugetul total al Programului este de 500.000 euro.
În cadrul programului vor exista trei praguri de ﬁnanțare, după cum urmează:
Pragul nr .1: proiecte în valoare maximă de 1 000 euro
Vor exista 9 (nouă) apeluri de proiect în perioada martie – noiembrie 2019.
Valoarea totală a ﬁnanțărilor acordate pentru pragul nr.1: 100.000 euro
Valoarea lunară a plafonului disponibil: 11.111 euro
Număr minim de proiecte ﬁnanțate lunar: 11
Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună.
Proiectele pot ﬁ desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2019
Pragul nr.2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1 000 si 5 000 euro
Vor exista 9 (nouă) apeluri de proiect în perioada martie – noiembrie 2019.
Valoarea totală a ﬁnanțărilor acordate pentru pragul nr.2: 200.000 euro
Valoarea lunară a plafonului disponibil: 22.222 euro
Număr minim de proiecte ﬁnanțate lunar: 4
Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună.
Proiectele pot ﬁ desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2019
Pragul nr.3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 5 000 și 10.000 euro.
Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2019.
Valoarea totală a ﬁnanțărilor acordate pentru pragul nr.3: 200.000 euro
Valoarea lunară a plafonului disponibil: 25.000 euro
Număr minim de proiecte ﬁnanțate lunar: 2
Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioadă de desfășurare de minim două
luni.
Proiectele pot ﬁ desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2019
Bugetul va cuprinde exclusiv costurile ce urmează a ﬁ acoperite din ﬁnanţarea obținută în
cadrul Programului.
Solicitantul va ține cont de următoarele reguli privind costurile, atât în întocmirea, cât și în
cheltuirea bugetului:
• să ﬁe necesare pentru derularea proiectului şi să respecte principiile unui management ﬁnanciar sănătos, în mod special în privinţa eﬁcienţei economice şi a raportului cost-beneﬁcii;
• să ﬁe corelate cu activităţile proiectului şi să ﬁe prevăzute în bugetul total estimat al proiectului;
• să ﬁe desfășurate în perioada de implementare a proiectului;
• să ﬁe identiﬁcabile şi veriﬁcabile, să ﬁe susţinute de documentele justiﬁcative originale, conform reglementărilor naţionale în vigoare şi să ﬁe înregistrate în contabilitatea solicitantului;
• să reﬂecte costurile reale şi să ﬁe calculate proporţional cu activitatea susţinută în cadrul
proiectului
• să respecte prevederile speciﬁce ale legislației în vigoare cu privire la respectivul cost.
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Atenție! În implementare, o cheltuială făcută în baza bugetului aprobat poate ﬁ considerată neeligibilă. În perioada de contractare ﬁnanțatorul pornește de la premisa că solicitantul a inclus în buget doar acele costuri care respectă condițiile de mai sus. Dacă se constată
în timpul implementării neeligibilitatea anumitor cheltuieli efectuate, beneﬁciarul nu poate
aduce ca argument pentru acceptarea costurilor faptul că ele au fost acceptate de ﬁnanțator prin bugetul aprobat.
Următoarele costuri NU vor ﬁ considerate eligibile:
• Provizioane pentru pierderi sau datorii;
• Amenzi, penalități și costuri aferente litigiilor;
• Dobânzi datorate, costuri aferente datoriilor și penalități de întârziere;
• Credite către terţe părţi;
• Cheltuieli excesive și/sau nejustiﬁcate;
• Acordarea de ajutoare, premii, burse etc. în bani, nici costurile de chirie pentru sediul organizației sau instituției;
• Orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de ﬁnanţare nerambursabilă;
• Proiecte care ﬁnanteaza strict costurile unui eveniment, indiferent de natura acestuia,
• Achiziţionarea de terenuri, achiziţionarea sau construirea de clădiri;
• Costurile de leasing;
• Taxa pe valoare adăugată şi alte taxe şi impozite care pot ﬁ recuperate de către beneﬁciar
potrivit reglementărilor legale în vigoare.

3. Durata proiectelor:

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 31 decembrie 2019.
În cadrul proiectelor din pragul nr.1, respectiv pragul nr.2, acestea trebuie să aibă o durată
minimă de 30 zile.
În cadrul proiectelor din pragul nr. 3, acestea trebuie să aibă o durată minimă de 60 zile.
Indiferent de prag, ﬁecare proiect trebuie să inceapă în maximum 60 zile de la data semnării
contractului de ﬁnanțare.
Sunt ﬁnanțate proiectele noi și/sau proiectele care nu sunt la prima ediție, dar au ca unic
ﬁnanțator programul Start ONG.
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4. Cererea de ﬁnanțare și evaluarea proiectelor

Fiecare solicitant trebuie să completeze o cerere de ﬁnanțare speciﬁcând:
Nume asociație;
Nume proiect;
Tipul de ﬁnanțare;
Domeniu;
CUI;
Județ ;
Anul înﬁințării;
Reprezentantul legal al asociației;
Descrierea proiectului (Obiective – scop, grup țintă și număr beneﬁciari vizați, activități, rezultate așteptate ) între 3 000 și 4 000 caractere;
Buget;
Impact/rezultate așteptate;
Echipa și roluri;
Calendar;
Plan comunicare.
Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după principiul primul aplicant – primul evaluat.
Respectarea criteriilor de eligibilitate :
Încadrarea proiectelor în domeniile descrise în cadrul regulamentului și în tipurile de proiecte
ﬁnanțate/neﬁnanțate prin prezentul program.
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 competiție la următoarele apeluri.
Fiecare solicitant evaluat, dar respins în baza criteriilor de eligibilitate, va primi o informare cu
privire la motivele care au dus la respingerea aplicației sale.
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Evaluarea propunerilor de proiect înscrise în Programul de granturi va urmări respectarea
următoarelor criterii:
✔ Scopul proiectului este clar descris și obiectivele proiectului sunt SMART (S - speciﬁc; M măsurabil; A - (de) atins/abordabil; R - relevant; T - încadrat în timp);
✔ Planul de activități este corelat cu obiectivele;
✔ Proiectul deservește grupul țintă identiﬁcat, care este descris clar și concret (număr de beneﬁciari, caracteristici și orasul/județul din care provin);
✔ Activitățile sunt descrise clar și în ordinea desfășurării lor;
✔ Echipa proiectului menționată și rolurile ﬁecăruia;
✔ Bugetul proiectului respectă categoriile de cheltuieli enumerate în modelul de buget propus.
De asemenea, acestea sunt realiste, rezonabile și esențiale pentru ducerea proiectului la bun
sfîrșit (bugetul folosit este proporțional cu numărul de beneﬁciari și impactul estimat);
✔ Documentele organizației/instituției (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie să ﬁe
complete și autentice (vezi „anexele obligatorii” descrise mai jos).

5. Documente obligatorii (Anexe):
Documente necesare în cazul organizațiilor non-guvernamentale:
✔ Hotărâre de înﬁințare emisă de autoritatea competentă;
✔ Act constitutiv;
✔ Certiﬁcat de înregistrare cod ﬁscal (CIF);
✔ Document care să ateste reprezentantul legal al persoanei juridice;
✔ Bilanț pe anul 2018 și recipisa depunerii acestuia (pentru entitățile constituite în 2019 se
depune balanța de veriﬁcare și o prezentare a organizației/proiectele realizate până la momentul depunerii);
✔ Dovadă a înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult (declarația D163 și D164)2;
✔ Extras de înregistrare din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF)*.
*Cu excepția Extrasului de înregistrare din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (RAF), toate celelalte documente menționate mai sus vor ﬁ trimise în momentul depunerii proiectului. În caz contrar, proiectele nu vor ﬁ considerate eligibile și vor ﬁ descaliﬁcate.
Ca urmare a publicării în 01.04.2019 a Registrului entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri ﬁscale, toate ONG-urile/instituțiile care urmăresc primirea unei sponsorizări
sau a altor venituri, au obligația de a se înregistra în acest registru. Această situație este reglementată de Legea Nr.30/2019 pentru modiﬁcarea codului ﬁscal.
2

Documente necesare în cazul instituțiilor:
✔ Act de înﬁințare;
✔ Act de funcționare (ex. Hotărârea Consiliului Local);
✔ Certiﬁcat de înregistrare cod ﬁscal (CIF);
✔ Document care să ateste reprezentantul legal al persoanei juridice.
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6. Etapele de depunere și selecție

În cadrul ﬁecărui apel de proiecte, solicitanții pot primi ﬁnanțare nerambursabilă pentru un
singur proiect și pe perioada întregului Program pot primi ﬁnanțare nerambursabilă pentru două
proiecte în valoare maximă de 15.000 euro.
Depunerea proiectului
Procedura de depunere constă în completarea formularului de proiect, printr-un sistem de aplicare exclusiv online, prin intermediul site-ului Programului www.StartONG.ro. Niciun alt document transmis prin e-mail, poștă sau fax nu este acceptat.
Cererea de ﬁnanțare se completează în limba română, fără diacritice. Vă rugăm să completați
formularul cu atenție și cât mai clar posibil, pentru a putea ﬁ evaluat corespunzător.
Pentru salvarea cererii de ﬁnanțare este necesară completarea tuturor câmpurilor acesteia.
Cererea de ﬁnanțare intră în competiție doar dacă butonul de validare a fost bifat. Validarea
cererii de ﬁnanțare se face doar bifând caseta din ultima secțiune a cererii de ﬁnanțare.
Fiecare cerere transmisă va primi un număr de înregistrare automat, generat la data ﬁnalizării
acesteia. Va ﬁ luată în calcul doar ora la care cererea de ﬁnanțare a ﬁecărui aplicant a fost
transmisă.
Atenție! Dacă cererea de ﬁnanțare a fost validată, aceasta nu mai poate ﬁ editată sau
eliminată din sistem!

7. Eligibilitate

Organizații non guvernamentale, fără scop lucrativ, înﬁințate legal și cu sediul în România, cu
venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2018 sau constituite în cadrul anului 2019 și care
respectă același plafon al veniturilor
Aceștia trebuie să aibă personalitate juridică, să ﬁe persoane juridice de drept privat, fără scop
patrimonial, cu sediul social în România și să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
• sunt constituite, organizate și administrate în conformitate cu legislația care guvernează
organizațiile non-guvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 sau Legea
21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modiﬁcările și completările ulterioare), și anume sunt
asociații, fundații sau federații;
• sunt independente de guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale;
• sunt independente de persoane juridice cu scop lucrativ;
• sunt independente de partide politice;
• sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca
intermediari;
• au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul abordat în proiect.
În baza unei analize în concret a situației ﬁecărei organizații solicitante se va aprecia îndeplinirea condiției de independență.
Instituțiile publice (unități de învățământ preuniversitar, centre de copii/bătrâni, cantine sociale
publice, etc.) pot aplica în cadrul Programului pentru primul și al doilea pilon.
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Nu au dreptul să primească ﬁnanţare persoanele juridice care:
a. nu îndeplinesc cumulativ criteriile menționate mai sus;
b. sunt partide politice sau ﬁliale ale acestora;
c. sunt instituții religioase sau ONG-uri aﬁliate unui cult;
d. sunt ONG-uri ﬁliale ale unor ONG-uri naționale sau internaționale;
e. sunt în curs de dizolvare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând
aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;
f. au suferit condamnări deﬁnitive pentru orice tip de infracţiune;
g. prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;
h. nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care
sunt înregistraţi;
i. au fost declarate a ﬁ într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor precontractuale și
contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a ﬁnanţărilor;
j. sunt subiect al unui conﬂict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate
în procedura de acordare a ﬁnanţării nerambursabile;
k. sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a ﬁnanțatorului prin furnizarea de informaţii
incorecte în cursul participării la apelul de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
l. există indicii că ar putea ﬁ organizații ce au ca scop obținerea puterii politice şi/sau care desfăşoară acţiuni de propagandă în acest sens;
m. sprijină sau se angajează în activităţi teroriste sau cu caracter violent;
n. furnizează resurse, sprijină sau sunt angajaţi în fabricarea sau vânzarea de muniţii sau servicii
asociate;
o. practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la
ură sau discriminare;
. au încercat să obţină informaţii conﬁdenţiale sau să inﬂuenţeze procesul de selecţie din cadrul
apelurilor de proiecte prezente sau anterioare.
Fiecare aplicant trebuie să declare pe proprie răspundere că nu se încadreaza în niciuna din situaţiile menţionate anterior. În acest sens, veţi tipări, semna şi transmite în cadrul aplicației electronice Declaraţia de eligibilitate –document atașat Cererii de Finanţare.
Pentru a ﬁ considerate eligibile, proiectele primite în cadrul apelurilor de proiecte trebuie să
răspundă obiectivului Programului și să se încadreze în domeniile de acțiune ale Programului.
Pentru a ﬁ luate în considerare, proiectele trebuie depuse doar în format electronic, în cadrul
aplicației existente pe site-ul www.startong.ro
.
Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România.

12

Următoarele tipuri de activităţi NU sunt eligibile şi pot conduce la neacceptarea proiectului:
• sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferinţe, congrese;
• burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare;
• proiecte care au natură partizană în special din punct de vedere politic și religios sau care
condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa la anumite ideologii;
• proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziţionarea de bunuri, birouri sau clădiri;
• proiecte care își propun utilizarea unui procent mai mare de 35% din totalul ﬁnanțării pentru
cheltuieli destinate exclusiv personalului/instituției (salarii, plata unor training-uri/workshop-uri
de formare a echipei) sau asociației în sine (cheltuieli de chirie, cheltuieli de întreținere a sediului
ș.a.m.d.);
Atenție! În această categorie NU intră cheltuielile necesare activităților efective din
proiect, cum ar ﬁ cheltuielile de implicare a unor traineri/formatori care să lucreze cu beneﬁciarii, cheltuielile pentru materialele de promovare, cheltuieli de închiriere a unui spațiu
pentru o activitate din cadrul proiectului ș.a.m.d., ce sunt considerate a ﬁ cheltuieli direct
asociate proiectului.
• activităţi de reﬁnanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda ﬁnanţări nerambursabile,
credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoane ﬁzice/juridice);
• activităţi curente (cererea de ﬁnanţare trebuie să ﬁe elaborată pentru un proiect propriu-zis,
ca set de activităţi bine deﬁnite şi corelate, care să conducă la obţinerea unor rezultate concrete
într-un interval de timp deﬁnit);
• activităţi care ar putea avea un impact nociv asupra mediului;
• activităţi care aduc atingere drepturilor omului şi valorilor democratice;
• cazuri medicale;
• activități care ar putea dezinforma sau reprezenta un pericol privind sănătatea individului.

8. Transmiterea documentelor suport pentru proiectele declarate
câștigătoare

Solicitanții care au fost selectați în urma evaluării vor ﬁ anunțați în scris, prin e-mail și direct în
sistemul online (site, Facebook pe pagina Programului https://www.facebook.com/startongromania/) de către ﬁnanțator. În urma semnării contractului de ﬁnanţare nerambursabilă, beneﬁciarii vor primi 100% din valoarea contractelor pentru pilonul 1, respectiv pilonul 2 de ﬁnanțare.
În cadrul pilonului 3, câștigătorii vor primi un avans de 75% din valoarea ﬁnanţării acordate,
urmând ca tranșa a doua să ﬁe realizată în baza unui raport intermediar înaintat de beneﬁciar.
Fiecare beneﬁciar se angajează să respecte Ghidul de comunicare din cadrul proși să folosească
elementele graﬁce pe toate materialele create din cadrul proiectului.
Fiecare beneﬁciar se angajează să întocmească Raportul ﬁnal care va cuprinde informaţiile
speciﬁce proiectului. Plăţile în cadrul proiectului vor ﬁ realizate într-un cont bancar în Lei, cont
ce va ﬁ notiﬁcat de către beneﬁciar la semnarea contractului de ﬁnanțare.
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9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali
sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajatilor și/sau ale altor persoane ﬁzice desemnate
de către ﬁecare participant la Programul de granturi „Start ONG” (denumiți în continuare „Participantul’’) de către Organizator și Finanțator:
În măsura în care Participantul dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane ﬁzice către Organizator pentru sau în legătură cu
prezentul Program de granturi „Start ONG”, având în vedere faptul că Organizatorul nu beneﬁciază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, Participantul are obligația să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor
cu Caracter Personal, inclusiv în contextul drepturilor de audit ale Beneﬁciarului (câștigătorii
granturilor) prevăzute în acest Program de granturi „Start ONG'', dacă este cazul, utilizând în
acest sens textul de informare redat mai jos.
Participantul va lua măsuri pentru ca această dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă
este cazul, astfel încât Organizatorul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru
scopurile prevăzute în Programul de granturi „Start ONG'', fără să mai îndeplinească vreo
formalitate. Participantul va respecta instrucțiunile care pot ﬁ trimise periodic de către Organizator în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile care trebuie furnizate
respectivelor persoane ﬁzice în scopul îndeplinirii prevederilor prezentei clauze.
Informare privind Protecția datelor cu caracter personal
Organizatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor ﬁzice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul), precum și conform legislației subsecvente în domeniu.
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Organizator aparțin următoarelor
categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către Participant, reprezentanții legali sau convenționali ai Participantului, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de
persoane ﬁzice ale căror date sunt divulgate Organizatorului de către Participant, dacă este
cazul (denumiți împreună, în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu
caracter personal sunt incluse în documentele transmise către Organizator la inițierea relațiilor
aferente Programului de granturi „Start ONG '', cu Participantul, sau pe parcursul derulării programului.
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Temeiurile și scopurile pentru care Organizația prelucrează datele cu caracter personal:
a. îndeplinirea obligațiilor legale ale Organizatorului în contextul derulării relațiilor aferente Programului de granturi „Start ONG”:
• gestiune administrativ-ﬁnanciară;
• păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; realizarea
de audituri și investigații interne;
• gestionarea controalelor efectuate de autorități;
• asigurarea securității în incintele Organizatorului;
• implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin
realizarea de copii de siguranță);
• alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației aferente Programului de granturi „Start ONG'' și/sau calitatea dumneavoastră.
Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Organizatorul se va baza, în măsura în care
este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.
b. desfășurarea Programului de granturi „Start ONG'' ediția 2019 prin raportare la speciﬁcul
acestui tip de program;
c. îndeplinirea intereselor legitime ale Organizatorului, în contextul desfășurării obiectului de
activitate pentru următoarele scopuri: proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor
informatice existente sau noi și a serviciilor IT, gestionarea reclamațiilor.
Categoriile de date cu caracter personal
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul prelucrează
datele pe care ni le furnizați în mod direct, datele furnizate de către Participant în vederea
încheierii și executării Programul de granturi „Start ONG'', ediția 2019, încheiat cu Organizatorul
(incluzând, fără limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum
și date pe care Organizatorul le generează pe baza acestora, respectiv: informații ce rezultă din
neconformitățile semnalate de către orice persoană, date rezultate din utilizarea aplicațiilor
puse la dispoziție de către Organizator (dacă este cazul).
Categoriile de destinatari
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Organizatorul poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către urmatoarele categorii de destinatari:
dumneavoastră, în măsura în care vă exercitați dreptul de acces de care beneﬁciați conform
legislației aplicabile în materie, autorităților publice locale/centrale, împuterniciților (entități
care asistă Organizatorul în activitatile de prelucrare) și/sau partenerilor contractuali.
Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor ﬁ prelucrate de către Organizator pe durata
executării prezentului Program de granturi „Start ONG'', ediția 2019, precum și ulterior în
vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului, inclusiv obligațiile de arhivare. După
îndeplinirea duratelor de arhivare, Organizatorul poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de
caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.
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Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
Organizatorul nu va transfera date cu caracter personal în afara României.
Drepturile dumneavoastră în contextul activităților de prelucrare
Dumneavoastră beneﬁciați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor
cu caracter personal, de următoarele drepturi:
• dreptul la informare;
• dreptul de acces la date;
• dreptul la rectiﬁcare;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a ﬁ uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 1 martie 2019);
• dreptul la portabilitatea datelor (începând din 1 martie 2019);
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a nu ﬁ supus unei decizii individuale automate;
• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Organizatorul să anonimizeze aceste
date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea
pentru scopuri statistice. Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Organizator, precum și cu privire la drepturile de care beneﬁciați în acest context,
vă rugam contactați Responsabilul privind Protecția Datelor, la adresa de e-mail: it@actfortomorrow.ro
Au calitate de organizator: Asociația Act for Tomorrow și ﬁnanțatorul programului: Kauﬂand
România.

10. Alte drepturi și obligații

Informații suplimentare cu privire la organizarea și desfășurarea Programului de granturi pot ﬁ
solicitate de către orice persoană interesată, la adresa de e-mail startong@actfortomorrow.ro.
Organizatorul poate decide oricând modiﬁcarea perioadelor etapelor de concurs, precum și
încetarea sau suspendarea acestora prin înștiințare scrisă, comunicată în prealabil, pe website-ul Programului: www.startong.ro sau/și pe pagina de Facebook oﬁcială a Programului
https://www.facebook.com/startongromania/.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemna câștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că
Beneﬁciarul nu respectă/ nu a respectat, oricând pe perioada desfășurării Programului de
granturi, oricare dintre prevederile acestui regulament.
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În cazul în care un proiect este eliminat din lista câștigătorilor, Organizatorul își rezervă dreptul
de a redirecționa ﬁnanțarea către alt proiect în ordinea înscrierii acestora la ﬁecare pilon,
Organizația sau instituția care câștigă o ﬁnanțare în cadrul Programului de granturi („Beneﬁciarul”) are obligația să folosească aceasta ﬁnanțare exclusiv în scopul implementării proiectului
înscris. În caz contrar, Beneﬁciarul are obligația să restituie Organizatorului întreaga sumă acordată pentru proiectul ﬁnanțat de acesta.
Beneﬁciarii ﬁnanțării iau la cunoștință că Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza oricând,
pe perioada desfășurării proiectului, veriﬁcări cu privire la modalitatea de implementare a
proiectelor câștigătoare, personal sau prin parteneri desemnați de către acesta. Fiecare Beneﬁciar al ﬁnanțării, desemnat conform prevederilor prezentului Regulament, are obligația de a
transmite sau prezenta, la cererea asociației Act for Tomorrow, rapoarte scrise de evaluare sau
documente de orice natură, relevante pentru implementarea proiectelor câștigătoare.
Valoarea de referință pentru 1 euro, la care solicitanții se vor raporta pe toată perioada programului, este de 4,73 Euro.
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Date de Contact:
startong@actfortomorrow.ro
Telefon: 0756 511 222

CONTACT
Date de Contact :
startong@actfortomorrow.ro
Telefon 0756511222
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