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Mesaj din partea directorului
2012 poate fi considerat ca unul dintre cei mai buni
ani din istoria de până acum a fundaţiei noastre.
Pe de o parte datorită faptului ca am reuşit să realizăm cam tot ce ne-am propus conform strategiei
noastre multianuale, iar pe de altă parte deoarece
am reuşit să asigurăm în totalitate fondurile necesare atingerii obiectivelor ţintite. În acest context
merită menţionat că anul trecut am avut cel mai
însemnat buget de până acum.
În ceea ce privește activitățile implementate, am
reuşit să finanţăm peste 80 de proiecte în valoare
de aproape 3 milioane de lei, prin 7 programe de
finanţare derulate. Ceea ce este poate şi mai important, este caracterul inovator al multora dintre
programele noastre mai noi. Ca exemple merită
menţionate programul „Antreprenoriat Verde”,
care propune un model de dezvoltare durabilă a
unor zone cu moștenire naturală și culturală semnificativă, care, exploatată responsabil, poate aduce
beneficii importante pe termen lung organizaţiilor
implementatoare şi comunităților locale. În aceeaşi ordine de idei, pot menţiona şi programul de
fundaţii comunitare care îşi propune să contribuie
în mod semnificativ la dezvoltarea comunităţilor
di România. Ca rezultat intermediar, la final de an
2012, vorbim de existenţa a 8 astfel de fundaţii. Este
la fel de important să menţionez şi două programe
de anvergură care au la bază bani publici din surse
externe şi care sunt implementate de două consorţii din care face parte şi fundaţia noastră. Primul
se derulează în cadrul Programului de Cooperare
Elveţiano-Român, şi se referă la fondurile desti-
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nate sectorului neguvernamental din
România, în valoare
de 16,8 milioane de
CHF, şi în cadrul căreia fundaţia noastră
este responsabilă de implementarea componentei
de protecţia mediului. Cel de al doilea este Fondul
ONG, în valoare de 30 de milioane de Euro, finanţat
de guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechensteinului. Pentru implementarea acesteia, în ultimul
trimestru al anului a fost selectat un consorţiu
din care face parte şi fundaţia noastră, împreună
cu alţi doi parteneri. În cadrul acestui program noi
vom implementa componenta de dezvoltare durabilă. Celelalte programe de finanţare multianuale,
precum Spaţii Verzi sau Atitudine şi Implicare au
înregistrat aşa cum ne-am obişnuit deja, realizări
însemnate în domeniile ţintite de acestea.
În ceea ce priveşte programele operaţionale precum Transylvania Authentica sau activităţile legate
de Săptămâna Mobilităţii Europene au produs
rezultatele preconizate conform planificării.
Pentru mai multe detalii vă invit cu drag să răsfoiţi
acest raport.
Pentru toate aceste realizări şi succese, doresc
să-mi exprim mulţumirile tuturor celor care au
contribuit la activităţiile fundaţiei noastre.
László Potozky
director

5

Cine suntem noi?
Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată în
decembrie 1998 ca fundaţie independentă şi face
parte din Parteneriatul de Mediu, care sprijină
proiectele comunitare de îmbunătăţire a mediului
din România, Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Slovacia.
În 2004 aceste fundaţii au înfiinţat și o organizaţie regională sub denumirea de Environmental
Partnership Association.
Activitatea fundaţiilor vizează conştientizarea şi
participarea publică cu privire la problemele de
mediu din regiune. Fundaţiile joacă un rol important în iniţierea căilor de cooperare între oameni şi
organizaţii, precum şi între toate sectoarele, pentru
a pune bazele unor societăţi civile şi comunităţi

durabile în Europa Centrală. Folosind un amestec
flexibil de proiecte mici, asistenţă tehnică, colaborare, activităţi de instruire şi programe speciale,
cele şase fundaţii facilitează accesul organizaţiilor,
comunităţilor şi ale persoanelor fizice în implicarea
activă în procesul decizional privind problemele de
mediu.

Misiunea fundaţiei:

•

Sprijinirea îmbunătăţirii mediului şi a comunităţilor din România contribuind astfel la formarea
unei societăţi durabile, ce întărește valorile democratice.

•

Obiective:

•

•

•

6

Promovarea dezvoltării durabile prin intermediul întăririi ONG-urilor de mediu și a participării civice,

•

Întărirea capacității sectorului neguvernamental,
Stimularea participării publice în procesul de
planificare și de luare a deciziilor,
Promovarea parteneriatului intersectorial
pentru rezolvarea problemelor comunitare și
de mediu,
Promovarea unor proceduri de finanțare
deschise și transparente pentru ONG-urile din
România,
Implicarea cetățenilor în procesul de identificare, prevenire și rezolvare a problemelor
comunitare și de mediu.
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Programe de finanţare

Programe
de finanţare
În 2012, activitățile de finanțare
s-au derulat prin intermediul a 7
programe. În cadrul acestora am
finanțat 81 de proiecte în valoare
de 2,934,769 de lei. Valoare medie a
finanţărilor/proiect finanţat a fost de
36.231 de lei.

Evoluţia finanţărilor în
perioada 2000-2012

Statistica programelor de finanțare derulate în 2012
Numărul
proiectelor sosite

Programe
Spaţii verzi Urbane

Numărul
proiectelor finanțate

Suma totală

104

26

210.357,51

77

24

412.842,00

Filantropie pentru Verde

1

1

18.005,00

Fundaţii Comunitare

8

7

767.500,00

Arii Naturale Protejate

Antreprenoriat Verde (Green Entrepreneurship)

7

7

1.002.860,00

73

11

459.100,00

8

5

64.105,00

Programul de cooperare Elveţiano-Român

111

În curs de evaluare

-

Total

278

81

2.934.769,51

Atitudine şi Implicare
Atitudine şi Implicare (proiecte de urgenţă)
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Spații Verzi
Ca şi în anii precedenţi, şi în cadrul celei de a şaptea
ediţii a programului derulat în parteneriat cu MOL
România, am sprijinit proiecte de protecţia mediului prin două componente: Spaţii Verzi Urbane şi
Arii Naturale Protejate. Prin intermediul acestora
au fost finanţate 50 de proiecte în valoare totală de
peste 623.000 lei. Rezultatele cuantificate ale celor
50 de proiecte implementate se prezintă astfel:

•
•
•
•
•
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implicarea activă a peste 15.500 de persoane
în implementarea proiectelor
înfiinţarea şi reamenajarea a aproximativ
36.400 m2 de spaţii verzi urbane
plantarea a peste 4.200 de arbori şi arbuşti şi a
peste 5.150 de răsaduri de flori
amenajarea a 11 poteci tematice şi a 3 expoziţii
permanente
organizarea Zilei Biodiversităţii în 3 arii protejate şi a Zilei Rezervaţiei în 3 zone.
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Câştigătorul premiului „Spaţii Verzi - 2012”
Devenit deja o tradiţie a programului, şi în 2012 a
fost decernat premiul Spaţii Verzi. Câştigător a fost
desemnat Fundaţia Pro Muzeum din Gheorgheni.
Echipa acestei fundaţii a dat dovadă de creativitate
şi profesionalism prin crearea unei grădini botanice în curtea Muzeului „Tarisznyás Márton” unde
poate fi întâlnită flora caracteristică Depresiunii
Giurgeului, cu multe plante valoroase. Proiectul
intitulat „Hortus botanicus Gyergyoiensis” a câştigat premiul „Spaţii Verzi” datorită ideii originale şi
datorită potenţialului eco-educativ al grădinii.
Fundaţia Pro Muzeum din Gheorgheni este o instituţie devotată culturii regionale. Derulează anual
diferite programe culturale, totodată este cel mai
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important partener al Muzeului Tarisznyás Márton. În cadrul proiectului a fost amenajat un parc
botanic în curtea muzeului. Lucrările au constat
în pregătirea terenului pe o suprafaţă de 7 ari şi
construirea în cadrul parcului a unei stâncării.
În acelaşi timp a fost realizat un mic iaz şi o zonă
umedă artificială, precum şi o zonă cu arbuşti,
arbori şi flori. Printre aceste elemente au fost dezvoltate scurte poteci. Numărul plantelor care au
fost plantate în grădina botanică este de aproape
400 de exemplare.
Program finanţat de MOL România
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Atitudine și Implicare
Scopul programului este creşterea angajamentului civic şi participarea publică efectivă în luarea
deciziilor de mediu prin creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de mediu în activităţi
de advocacy şi watchdog şi în organizarea de campanii şi acţiuni legate de probleme sau conflicte
concrete de mediu.
În 2012 am finanţat 16 proiecte de acest gen. Cinci
dintre acestea au fost proiecte de urgenţă. Valoarea
totală a finanțărilor acordate a fost de 559.205 lei.
Prin intermediul proiectelor de tip watchdog au
fost abordate unele dintre cele mai stringente
probleme de mediu din România, cum ar fi:
• Construcţia micro-hidrocentralelor în arii
protejate sau în alt zone fără respectarea prevederilor legale
• Exploatarea gazelor de şist
• Regularizarea râurilor

12

•
•

Campania pentru salvarea Roşiei Montane,
respectarea legislaţiei
Construcţiile ilegale în arii protejate

În ceea ce priveşte proiectele de tip advocacy acestea s-au concentrate pe teme ca:
• analiza ofertei electorale în ceea ce priveşte
programele de mediu ale principalelor partide
politice
• promovarea folosirii bicicletei în România
şi îmbunătățirea legislaţiei aferente acestui
domeniu
• îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a organizaţiilor de mediu din România şi a lucrului în
reţea
• promovarea ecoturismului ca vector important al dezvoltării durabile în România.
Program finanţat de CEE Trust
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Iată câteva dintre întreprinderile sociale verzi care
au demarat în 2012:
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www.pestera-meziad.ro
www.padureacraiului.ro
www.pesteri-turistice.ro

© 2012, Editura Belvedere, Oradea, belvedere@camptechnical.ro, tel/fax: 0259 431069

Programul derulat în parteneriat de către Romanian - American Foundation şi Fundaţia pentru
Parteneriat propune un model de dezvoltare durabilă a unor zone cu moștenire naturală și culturală
semnificativă, care, exploatată responsabil, poate
aduce beneficii importante pe termen lung organizaţiilor implementatoare şi comunităților locale.
Modelul se bazează pe înființarea de către ONGurile active în domenii ca protecția mediului și dezvoltarea comunitară a unor întreprinderi sociale,
care să folosească profitul în beneficiul comunității
locale, conservării patrimoniului natural și cultural
și dezvoltării economice.
Programul a demarat în 2011, cu o etapă în care
reprezentanții organizațiilor implicate au primit
sprijin pentru întocmirea planurilor de afaceri.
Pe baza evaluării planurilor de afaceri, șapte
organizații au beneficiat de câte o finanțare de
150.000 lei pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale verzi. Planurile de afaceri au fost evaluate atât
de către un comitet de evaluare al programului cât
și de un grup de voluntari format din oameni de
afaceri și persoane cu expertiză financiară.
Organizaţiile finanţate beneficiază şi de activităţi
de instruire din partea celui de al treilea partener
în cadrul programului, Fundația Centrul pentru
Educație Economică și Dezvoltare.

and people
A cave for nature

Foto Andrei Posmoºanu

Antreprenoriat Verde
(Green Enterpreneurship)
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Peștera Meziad, o peșteră pentru natură și oameni (Remetea, jud. Bihor)
Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor a amenajat peștera Meziad și organizează
tururi ghidate pe un traseu amenajat cu lungimea
de 1.010 metri.
Pe lângă vizitarea peşterii s-a amenajat şi o tiroliană, aproape de intrarea în peşteră. Noul traseu a
fost inaugurat în septembrie 2012.

Manufactură de procesare a fructelor de pădure
și a ciupercilor (Zetea, jud. Harghita)
Asociația Székelygyümölcs - Asociaţia Pomicultorilor şi prelucrătorilor de fructe din Odorhei
a inițiat o întreprindere socială în domeniul procesării și comercializării fructelor de pădure și a
ciupercilor. Afacerea urmăreşte pe lângă scopul
comercial, și dezvoltarea și implementarea unui
sistem inovativ de exploatare a pădurilor precum
și un obiectiv social și anume creșterea veniturilor
pentru comunitățile de romi din zonă. În primul
sezon de activitate s-a reuşit strângerea şi procesarea a 40 de tone de fructe de pădure şi 2,5 tone
de ciuperci. Peste 300 de persoane din zonă au
realizat venituri în urma acestor activităţi.
Centrul de Ecoturism Rowmania (Crișan, jud. Tulcea)
Întreprinderea socială este dezvoltată prin intermediul unui parteneriat dintre Asociația de
Ecoturism din România și Asociația Ivan Patzaichin
- Mila 23 și oferă programe de ecoturism în Delta
Dunării. S-au înființat trasee tematice și a fost creat
un centru de ecoturism şi închiriere de canotci în
localitatea Crișan.
Program finanţat de Romanian-American Foundation

14

Raport anual

2012

Programul de
cooperare elveţiano-român
Programul de Cooperare Elveţiano-Român face
parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul
Federal Elveţian către 12 state membre ale UE care
au aderat în perioada 2004 – 2007. Sprijinul Elveţiei
este expresia solidarităţii cu noile state membre UE
şi pune bazele unei stabile cooperări economice şi
politice între aceste state.
Programul de Cooperare Elveţiano-Român îşi propune să sporească vizibilitatea relaţiilor bilaterale
şi să ofere spaţiul necesar pentru o bună utilizare a
expertizei şi cunoaşterii elveţiene.
Pentru implementarea a două dintre instrumentele financiare ale Programului de cooperare (Fondul
Tematic pentru Participarea Societatii Civile şi
Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți) în
valoare totală de 16,8 mil. CHF este responsabil
consorţiul format din KEK-CDC Consultants),
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi
Fundaţia pentru Parteneriat.
Fundaţia noastră este responsabilă de componenta
de mediu a Fondului Tematic pentru Participarea
Societatii Civile şi de administrarea proiectelor de
mediu aprobate în cadrul Fondului Tematic pentru
Parteneriate si Experți.
În ceea ce priveşte primul fond, am recepţionat
111 de proiecte. Procesul de evaluare a proiectelor
a demarat în 2012, urmând ca rezultatele să fie
anunţate în primul trimestru al anului 2013.
În cadrul primei runde de finanţare al Fondului
Tematic pentru Parteneriate si Experti au fost depuse la partenerul nostru de consorţiu, Fundaţia
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pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 694 proiecte.
După finalizarea evaluării acestor proiecte, cele
din domeniul protecţei mediului vor fi administrate
(contractate şi monitorizate) de fundaţia noastră.
Finanţat prin Programul de cooperare ElveţianoRomân
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Fundaţii Comunitare
Este un program comun al Asociației pentru Relații
Comunitare, al Fundației pentru Parteneriat și al
Fundației PACT pentru crearea rețelei de fundații
comunitare în România. În 2012, am continuat
sprijinirea înfiinţării de noi fundaţii comunitare
precum şi suportul acordat fundaţiilor existente.
Astfel, am sprijinit înfiinţarea a două fundaţii comunitare noi la Iaşi şi la Sibiu, ceea ce înseamnă
că la sfârşitul anului 2012 putem vorbi de existenţa
a 8 fundaţii comunitare şi a unui fond comunitar în
România. Pe lângă finanţările menite să faciliteze
înfiinţarea noilor organizaţii am mai acordat patru
finanţări de tip suport general fundaţiilor comunitare din Cluj, Mureş, Bucureşti şi Iaşi. În afară
de aceste finanţări, Fundaţia Comunitară Cluj a
obţinut şi o finanţare de stimulare cu contribuţie
echivalentă (reserve challenge grant). Valoarea
totală a finanțărilor acordate a fost de 767.500 lei.
Alte trei grupuri de inițiativă, din Bacău, Oradea
şi Prahova au ajuns în faze avansate, în ceea ce
priveşte înfiinţarea de noi fundaţii comunitare.
La rândul lor, fundaţiile finanţate au obţinut rezultate semnificative. Iată câteva argumente în acest
sens:
• Finanţări, burse acordate: 317 - în valoare
de 278.995 lei
• Donaţii strânse: 301.918 lei
de la: - 6815 donatori individuali
- 241 companii
- 21.417 persoane prin cardul comunitar
Program finanţat de CEE Trust, C.S. Mott Foundation şi Romanian-American Foundation
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Mecanismul Financiar SEE
În ultima parte a anului, consorţiul format din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul
de Resurse pentru Comunităţile de Romi şi Fundaţia pentru Parteneriat a fost selectat ca operator
pentru administrarea fondului de 30 de milioane
de euro, destinat organizațiilor neguvernamentale
din România. Fundaţia noastră va fi responsabilă
de implementarea componentei de dezvoltare
durabilă. Programul se va implementa în perioada
2013-2016.
Program finanţat de :
Norvegia, Islanda şi Lichtenstein

Filantropie pentru Verde
În cadrul programului a fost finanţat un ultim
proiect de strângere de fonduri, implementat
de Asociaţia Viitor Plus. Astfel, prin intermediul
programului au fost finanţate în total 11 astfel de
campanii. Valoarea totală a finanţărilor acordate
în cadrul acestui program a fost de 279.981,40 Lei.
Program co-finanţat de Trust for Civil Society
in CEE
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Programe operaționale

Programe operaționale
Săptămâna Mobilităţii Europene, 2012
Fundaţia organizează „Săptămâna Mobilităţii
Europene” în Miercurea Ciuc începând cu 2005 în
fiecare an. În 2012 acţiunile legate de acest eveniment au avut loc în perioada 20-22 septembrie.
Prima zi a fost declarată Ziua transportului public. Acest tip de demers a fost organizat deja a
patra oară, cu scopul de a atrage atenţia asupra
importanţei folosirii acestui tip de transport în
detrimentul folosirii autoturismelor, deoarece este
mai ieftin şi mai prietenos cu mediul şi reprezintă o
soluţie pentru problema traficului din ce în ce mai
intens din oraş. În ziua respectivă transportul în
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comun a fost gratuit pentru toţi călătorii, datorită
protocolului încheiat în acest sens cu compania
locală, care asigură acest serviciu.
A doua zi a demarat concursul de tenis de câmp
– Mobility Open – organizat pe terenul Clubului
Transylvanian Tenis Club, la care au participat
câteva zeci de persoane.
În data de 22 septembrie a avut loc Concursul de
orientare cu bicicleta pe Drumul Teiului, în organizarea partenerilor noştri, Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde. Participanţii au parcurs un traseu mai

21

lung decât cel planificat iniţial, în ciuda condiţiilor
meteorologice nefavorabile.
Tot în aceaşi zi a fost organizat, cu ajutorul voluntarilor, „Concursul de îndemânare a bicicletei
pentru copii”. Această competiţie, devenită deja
tradiţională, a implicat peste 35 de copii de grădiniţă şi elevi ai şcolilor generale, care au primit
diplome de participare, iar cei mai îndemânatici au
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fost premiaţi de către fundaţia noastră.
Evenimentele celor trei zile au implicat mai multe
sute de persoane de toate vârstele, dovedind că
există din ce în ce mai multă preocupare pentru
mediu şi pentru un stil de viaţă mai sănătos.
Program finanţat de Apemin Tuşnad SA

Raport anual

2012

Transylvania Authentica
Ca şi în anii precedenţi, s-a lărgit numărul produselor şi serviciilor care au dobândit dreptul de
utilizare a mărcii înregistrate Transylvania Authnetica. În mod concret, au fost evaluate pozitiv
185 de produse meşteşugăreşti şi un serviciu de
cazare. Astfel, situaţia la zi, din punct de vedere al
produselor şi serviciilor care au dobândit dreptul
de utilizare a mărcii, arată astfel: 467 produse meşteşugăreşti, 105 produse alimentare şi 5 servicii
poartă sigla Transylvania Authentica.
Tot în decursul anului trecut a expirat perioada
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contractuală de trei ani, pentru primii 12 producători şi prestatori de servicii, care s-au înscris în acest
program. Fiecare dintre ei a optat pentru continuarea dreptului de folosire a mărcii înregistrate.
Un alt moment important al programului l-a
constituit publicarea celei de a doua ediţii a catalogului Transylvania Authentica, care cuprinde toţi
producătorii şi prestatorii de servicii cu produse şi
servicii certificate.
Program finanţat de Apemin Tuşnad SA
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Arborele Anului în Europa
După ce prima ediţie (2011) a concursului Arborele Anului în Europa a fost câştigată de Teiul din
Leliceni, pentru ediţia din 2012 am înscris în
competiţie Ulmul din Căpeni (ultimul câştigător al
competiţiei Arborele Anului în România).
Ulmul din Căpeni s-a clasat pe locul al doilea fiind
devansat doar de un tei din Ungaria – câştigător al
ediţiei 2012.

24
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Parteneri ai ASTRA FILM Festival,
Sibiu
Începând cu anul 2012 am devenit parteneri ai ASTRA FILM Festival, Sibiu. Fundația a oferit premiul
pentru „Cel mai bun documentar din secțiunea
de competiție EcoCinematograf”, în cadrul festivalului, ediția 2012. Câștigător a fost desemnat
documentarul Gone Wild - regizor Dan Curean.
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Endowment/Fond de rezervă
Şi în anul 2012 am reuşit să mărim fondurile de rezervă ale fundaţiei prin alocarea a 232.500 de lei, sumă
provenind cu precădere din dobânda generată de aceste fonduri. Astfel, la finalul anului valoarea endowment-ului/fondului de rezervă a ajuns la suma de 3.671.578 lei.

Evoluţia endowmentului/Fondului de rezervă

Noi colegi în echipa fundaţiei
Pe parcursul anului ni s-au alăturat doi colegi noi. Este vorba de Gábor Borota şi Katalin Kovács. Gábor este
responsabil pentru derularea programului Spaţii Verzi în timp ce Katalin este implicată în implementarea
Programului de cooperare Elveţiano-Român.
Le urăm: bine aţi venit în echipa noastră.
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Lista proiectelor finanțate

Lista proiectelor finanțate
Programul Spaţii Verzi – componenta
Spaţii verzi urbane 2012

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Fieni
– Parcul din şcoală - şcoala din parc

Asociaţia Bobita Târgu Secuiesc, Tg. Secuiesc
– Grădiniţa din povestea oraşului înverzit

Acest proiect îşi propune reamenajarea şi modernizarea parcului Grupului Şcolar ”Voievodul Mircea” în scopul utilizării eficiente a acestui spaţiu,
atât în activităţile educative, cât şi pentru a forma
şi dezvolta conştiinţa ecologică şi comportamentul
ecologic al elevilor. 9.000 RON

Scopul proiectului este amenajarea spaţiului verde
de lângă grădiniţă şi din curtea grădiniţei, îmbunătăţirea aspectului peisagistic al cartierului şi ridicarea nivelului igienic şi estetic al zonei, precum şi
iniţializarea unor programe educative alternative.
9.000 RON

Fundaţia Pro Muzeum, Gheorgheni
– Hortus Botanicus Gyergyoiensis
Prezentul proiect vizează amenajarea unei grădini
botanice cu scop de educaţie ecologică în spaţiul
verde al Muzeului Tarisnyás Márton. 8.968,40 RON
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Eco Alpex 024, Brăila – Grădina cu melci –
amenajare eco-parc de agrement pentru copii
Acest proiect are ca scop reabilitarea unei zone
verzi situată pe faleza Dunării, ca spaţiu de relaxare
şi joacă prin activităţi de ecologizare şi amenajare
şi iniţierea unor programe de educaţie ecologică
non-formală a celor implicaţi în proiect.
8.993,75 RON

29

Asociaţia Mărţişorul Reghin, Reghin
– Grădiniţa verde

Asociaţia Arată că îţi Pasă, Hârşova
– Green Class

Scopul proiectului este reabilitarea terenului de
joacă cu o suprafaţă totală de 471 mp din curtea
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Reghin, pe
baza principiilor mediu-protective. 9.000 RON

Scopul proiectului îl reprezintă transformarea unei
suprafeţe de 1713 mp de teren neamenajat, aferent
clădirii grădiniţei, într-un spaţiu verde structurat
optim pentru desfăşurarea activităţilor instructiveducative, de educaţie ecologică. 5.996,30 RON

Asociaţia Euroland Banat, Reşiţa
– EliadGreen2
Prin acest proiect se intenţionează continuarea
reabilitării începute în anul precedent a parcului
şcolar, printr-o intervenţie neinvazivă asupra
mediului înconjurător, cu materiale naturale, implicând activ elevii, părinţii şi comunitatea locală.
8.491,06 RON

Fundaţia Gaudeamus, Piatra Neamţ
- ViaţăEnergieRecreereDăruireEducaţie

Asociaţia de Părinţi Amedeus, Hârşova
– Trăieşte mult, trăieşte verde
Proiectul îşi propune înfiinţarea unui spaţiu verde
în curtea Sălii de sport a Şcolii cu clasele I-VIII, în
vederea realizării unui spaţiu de recreere pentru
elevi şi utilizarea acestuia pentru activităţi didactice – educative în aer liber. 6.999,89 RON
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Scopul proiectului este crearea de spaţii verzi şi
amenajarea celor existente în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Elena Cuza”, transformarea lor în spaţii
de recreere pentru elevi şi comunitatea locală şi
utilizarea acestora inclusiv în activităţile didacticeducative în aer liber. 8.932,39 RON

Asociaţia Adesco, Cluj Napoca
– grădina noastră: de la cenuşiu la verde
Acest proiect are ca scop înfiinţarea unui spaţiu
verde de aproximativ 300 mp în curtea grădiniţei
pentru cei 60 de copii de la Grădiniţa „Dumbrăvioara”
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(Năsăud nr.2) din Cluj Napoca şi conştientizarea
copiilor asupra importanţei existenţei acestuia.
6.304 RON

Asociaţia de Părinţi Liceul Teoretic Andrei
Bărsean, Târnăveni
- Împreună pentru Natură

Asociaţia Cogito Reşiţa, Reşiţa
- Oxigen6 Life

Proiectul vizează implicarea comunităţii locale,
în special a tinerilor, în reabilitarea, menţinerea
şi punerea la dispoziţie în folosul comunităţii a
spaţiului verde, precum şi în creşterea gradului de
educaţie ecologică. 8.849,79 RON

Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea mediului
fizic prin amenajarea parcului şcolii pentru a
reflecta conceptul de promovare a sănătăţii prin
educaţie ecologică. 8.723 RON

Asociaţia Tineretului Maghiar de pe Valea
Târnavei Mici, Târnăveni
– Grija pentru mediu, sănătate pentru viitor
Proiectul are ca scop implicarea comunităţii locale
în reabilitarea, menţinerea şi punerea la dispoziţie
in folosul comunităţii a unui spaţiu verde, înfiinţarea unui parc cu caracter ecologic pe suprafaţa în
cauză, prin reintegrarea zonei în circuitul verde al
urbei. 2.821,64 RON

Asociaţia pentru Revitalizare Civică, Iaşi
– Un copil, un arbore, o floare
Scopul proiectului este amenajarea şi reabilitarea
a patru spaţii verzi din curtea şcolii, dotarea lor cu
mobilier caracteristic precum şi educarea elevilor
în domeniul protecţiei mediului. 6.173 RON

NeXT and CO., Râmnicu Vâlcea
– Ecologie urbană pentru şcoală
Proiectul are ca scop încurajarea activismului
ecologic în rândul tinerilor în cadrul reabilitării şi
amenajării spaţiilor verzi. 8.490,78 RON
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Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni,
Reşiţa - Clasa verde
Acest proiect îşi propune modernizarea parcului
şcolar existent şi transformarea lui într-o „clasă”
deschisă, în natură, printr-o intervenţie neagresivă
asupra mediului înconjurător cu implicarea activă
a elevilor, a părinţilor, a membrilor asociaţiei şi a
comunităţii locale. 8.983,93 RON

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, Miercurea
Ciuc – Banda Verde – reabilitarea zonelor
verzi în oraşul Miercurea Ciuc
Proiectul îşi propune reabilitarea spaţiului verde
public situat la intersecţia străzii Müller László cu
Bulevardul Frăţiei din Miercurea Ciuc prin implicarea a mai multor actori urbani, principalii fiind
locuitorii şi copii din această zonă, trei asociaţii,
firme şi primăria oraşului. 8.978,47 RON
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Fundaţia Váradi-Bartalis, Sfântu Gheorghe
– Campanie aniversară: Grădina şcolii. „Váradi
József” 50 de ani.
Proiectul are ca scop reabilitarea şi amenajarea
unei suprafeţe de 991,5 mp în curtea Școlii cu
clasele I-VIII „Váradi József” precum şi organizarea
unor activităţi de educaţie ecologică pentru elevi.
8.999,83 RON

Uncertain Steps, Dorohoi
- Remediu pentru mediu
Scopul acestui proiect este formarea unei atitudini
pozitive faţă de mediu, de implicare conştientă a
copiilor în protejarea acestuia pentru a oferi comunităţii un model de bune practici educaţionale prin
includerea elevilor cu cerinţe speciale în rândul
societăţii. 8.476,93 RON
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Asociaţia Jósika Miklós Iskolai Szövetség,
Turda – Oaza verde a şcolii - şansa unei noi
generaţii
Acest proiect îşi propune crearea unor spaţii verzi,
a unui punct de recreere destinat chiar şi orelor de
studiu în aer liber, mediu ce eficientizează procesul
de învăţământ. 7.198,35 RON

Asociaţia Kós Károly, Gheorgheni – O şcoală
mai verde – o şcoală mai curată
Proiectul are ca scop amenajarea şi întreţinerea
unor spaţii verzi cu rol de înfrumuseţare peisagistică a incintei şcolii prin stimularea participării
elevilor la îngrijirea spaţiului verde propriu, consolidarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor
de educaţie ecologică în rândul tinerilor, precum şi
implicarea activă a comunităţii în protecţia mediului înconjurător. 7.756 RON

Raport anual

2012

Asociaţia Să Îmbătrânim Frumos Bucovina,
Vatra Dornei – Un crâmpei de viaţă verde
Proiectul are ca scop crearea unui spaţiu de
recreeere, joacă şi de învăţare prin reabilitarea
cu materiale ecologice a Parcului Mic din Vatra
Dornei şi folosirea acestuia în scop didactic pentru
educarea ecologică a tinerei generaţii în spiritul
dragostei pentru natură. 8.994 RON

Asociaţia Casa Seniorilor Agnita, Agnita
– Parcul, istoria vie a cetăţii!
Scopul proiectului este restaurarea parcului istoric
al cetăţii şi şcolii „G.D.Teutsch” Agnita şi utilizarea
acestuia ca mijloc de educaţie ecologică nonformală pentru elevii şcolii, cu sprijinul seniorilor
oraşului. 8.575 RON
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Asociaţia Teamwork, Bucureşti
- Grădina copiilor
Proiectul îşi propune amenajarea în Grădina
Botanică a unui spaţiu exterior, special destinat
activităţilor de educaţie ecologică, a unui spaţiu în
care copii de toate vârstele să poată descoperi şi
exploata natura prin joc, luând parte la activităţi de
tip learning-by-playing. 8.067 RON

Asociaţia Green Zone, Băile Tuşnad
– Parcul nostru: pentru tineri şi comunitate
Scopul acestui proiect este amenajarea unui
spaţiu verde în vederea organizării de activităţi de
educaţie ecologică pentru copiii şi tinerii din Băile
Tuşnad. 9.000 RON

Societatea Carpatină Ardeleană - filiala
Gheorgheni, Gheorgheni
– Reabilitarea parcului municipal din
Cartierul Florilor, municipiul Gheorgheni
Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public urban – Parcul Municipal din Cartierul Florilor – prin
plantare de flori şi arbori şi amenajarea gazonului,
cu implicarea activă a comunităţii locale din această zonă. 8.584 RON

Programul Spaţii Verzi – componenta
Arii Naturale Protejate 2012
Organizaţia GeoEcologică Accent, Braşov –
Să respectăm şi să protejăm împreună natura
Proiectul are ca scop promovarea unei conduite
ecologice atât în rândul tinerilor cât şi în rândul
adulţilor prin implicarea acestora în diferite
activităţi practice specifice în Aria Naturală Protejată „Piatra Şiomilor”, constând atât în activităţi
în sală (indoor) cât şi activităţi de teren (outdoor).
19.900 RON

Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde,
MiercureaCiuc – Bazinul Ciucului de Jos
văzut prin ochii păsărilor
Scopul proiectului este creşterea gradului de cunoaştere, apreciere şi protejare a avifaunei şi altor
valori naturale ale sitului Natura 2000 „Bazinul
Ciucului de Jos” în rândul elevilor (clasele 5-7) din
Miercurea Ciuc. 18.729 RON
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Asociaţia Riehen, Miercurea Ciuc
– Amenajarea reţelei de poteci tematice
„Pe culmea Carpaţilor”
Proiectul îşi propune facilitarea folosirii durabile
şi a conservării ariilor protejate ROSPA0034 şi
ROSCI0323 prin înfiinţarea unei reţele de poteci
tematice. 18.890 RON

Asociaţia Heidenroslein, Baia Mare
– Campanie pentru conştientizarea
importanţei conservării biodiversităţii în
sit Natura 2000 Tisa superioară şi Pădurea
Ronişoara
Proiectul are ca scop promovarea formării atitudinilor de apropiere a elevilor, comunităţilor locale
de mediul înconjurător, pentru dezvoltarea activităţilor conştiente şi responsabile, care au drept
scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi
practice pentru conservarea biodiversităţii în sit
Natura 2000 Tisa superioară Pădurea Ronişoara.
16.000 RON

Asociaţia Ecosofia, Bucureşti – România
– Junior Ranger
Scopul proiectului este educaţia eco-civică prin
copii, implicarea şcolilor în procesul de conştientizare referitor la importanţa ariilor naturale protejate din România, implicând activ comunităţile
din interiorul şi limitrofe ariilor naturale protejate.
10.310 RON

Fundaţia Pro Natura, Ozun – Delta Dunării ne
priveşte pe toţi, ne implicăm împreună
Prin acest proiect se intenţionează promovarea
importanţei abordării unei atitudini civice comune, unitare, în scopul conservării şi menţinerii
biodiversităţii, prin organizarea Zilei Biodiversităţii
în şcoli şi a unei tabere de educaţie ecologică tip
Junior Ranger în Delta Dunării, cu participarea
elevilor din judeţele Covasna şi Tulcea. 18.203 RON
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Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii
Biologice, Focşani – Pe urmele carnivorelor
mari din Rezervaţia Naturală Cheile Tişiţei
Acest proiect vizează îmbunătăţirea imaginii carnivorelor mari şi creşterea nivelului de informare
al turiştilor prin implicarea activă a vizitatorilor
Rezervaţiei Naturale Cheile Tişiţei într-un proces
interactiv de învăţare şi experienţă în natură despre
urs, lup şi râs. 16.200 RON
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Clubul de Speologie Montana Baia Mare,
Baia Mare - Ariile protejate - comori de lângă noi
Scopul proiectului este creşterea gradului de
implicare a tinerilor în activităţi de protecţie şi
valorificare durabilă a rezervaţiilor naturale prin
utilizarea potenţialului educativ al rezervaţiei Fosilifere Chiuzbaia. 14.800 RON

ProPark –Fundaţia pentru Arii Protejate,
Braşov – Junior Ranger în Balta Mică a
Brăilei
Proiectul are ca scop educarea şi creşterea implicării tinerilor din judeţul Brăila în gestionarea
Parcului Balta Mică a Brăilei prin dezvoltarea
unui parteneriat durabil între Grupul Şcolar de
Prelucrare a lemnului Constantin Brâncuşi şi
Administraţia Parcului şi iniţierea de activităţi educative de voluntariat ale elevilor în aria protejată.
19.865 RON
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Societatea Ecologistă din Maramureş Clubul Civic Lacul Albastru Baia Sprie, Baia
Mare – Lacul Albastru – unicat european
Acest proiect are ca scop asigurarea conservării pe
termen lung a Arie Protejate Lacul Albastru prin
recunoaşterea şi promovarea valorii ei unice în
rândul comunităţii locale şi împreună cu aceasta.
18.835 RON

Asociaţia Sofiaman pentru Comunitate,
Brusturi – Parcul Natural Vânători Neamţ:
să-l cunoaştem, să-l preţuim, să-l protejăm!
Acest proiect vizează promovarea valorilor naturale, spirituale şi culturale ale Parcului Natural
Vânători Neamţ în rândul populaţiei şcolare şi
implicarea activă a tinerilor în activităţi de inventariere şi conservare. 19.930 RON
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Asociaţia Turistică Pentru Natură Oxigen,
Bucureşti – Micul ranger în satul de munte

Asociaţia Biounivers, Vălişoara – Minunata
lume a stejarului pufos

Scopul proiectului este integrarea şi dezvoltarea
durabilă a satelor de munte Măgura şi Peştera
în circuitul turistic ecologic al Parcului Naţional
Piatra Craiului. 19.960 RON

Proiectul vizează creşterea nivelului de informare
şi de acceptare în rândul locuitorilor comunei
Şeica Mare şi a publicului larg, cu privire la aria
protejată ROSCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş.
10.000 RON

Asociaţia Kogayon, Costeşti – La pas, pe uliţe
şi drumuri de munte din Parcul Naţional
Buila-Vânturariţa
Proiectul are ca scop promovarea Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi a obiectivelor turistice din
vecinătatea acestuia prin implicarea comunităţilor
locale şi vizitatorilor. 19.910 RON
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Asociaţia Altitudine Filiala Banat, Timişoara
- Rangeri Juniori în Situl Natura 2000 Munţii
Ţarcu
Prin acest proiect se urmăreşte creşterea gradului
de acceptare a Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu în
rândul comunităţilor din preajma acestuia, prin
implicarea copiilor în activităţi de tip junior ranger.
19.864 RON
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Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa,
Turda – Program pedagogic Junior Ranger

Asociaţia de Turism Ecologic Camena, Lazu
- Junior Ranger în Platoul Mehedinţi

Proiectul vizează îmbunătăţirea activităţilor
educative pentru cunoaşterea naturii, prin dezvoltarea de noi instrumente şi metode educaţionale.
20.000 RON

Acest proiect vizează creşterea gradului de promovare şi cunoaştere a ariei protejate a geoparcului
Platoul Mehedinţi de către tinerii din Mehedinţi.
14.976 RON

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, Fieni –
Plaiul Domnesc – Junior Ranger 2012

Asociaţia Voluntarii Lunca Mureşului, Arad
– 3D interactiv

Proiectul are ca scop creşterea gradului de promovare şi popularizare a Rezervaţiei Naturale Plaiul
Domnesc în rândul a 300 de tineri din 3 localităţi
ale judeţului Dâmboviţa, pentru a ridica nivelul de
cunoaştere şi acceptare a ariei protejate în rândul
comunităţii locale. 14.500 RON

Proiectul îşi propune un grad mai mare de conştientizare a publicului larg referitor la importanţa
protejării speciilor şi habitatelor din PNLM ţinând
cont de activităţile tradiţionale şi peisaj, prin
realizarea unui traseu interpretativ şi interactiv.
15.634 RON

Asociaţia Altitudine, Arad – Relaţii ecologice
în arii protejate – Masivul Godeanu
Scopul proiectului este acela de a cultiva relaţii
ecologice între tinerii participanţi la tabere şi natură, între locuitorii muntelui, iubitorii lui, autorităţile
care gestionează aria protejată şi publicul larg,
potenţial interesat de turism montan. 17.977 RON
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Asociaţia Szépvizért, Frumoasa
– Amenajarea potecii tematice „Izvoare la
vale, izvoare la culme”

Fundaţia Academică Idei şi Fapte pentru Anii
2000, Iaşi – Sânzienele - Ziua Ariei Naturale
Protejate „Poiana cu schit”

Scopul proiectului este facilitarea folosirii durabile
şi a conservării ariei protejate ROSPA0034 prin
înfiinţarea unei poteci tematice în împrejurimile
satului Frumoasa şi prin implicarea comunităţii
locale şi crearea unui parteneriat pentru managementul participativ al ariilor protejate. 14.200 RON

Acest proiect vizează înscrierea datei de 24 iunie
în Calendarul Comunităţii ieşene ca Zi a Ariei Naturale Protejate „Poiana cu schit”, prilej de anuală
manifestare a preţuirii şi grijii pentru moştenirea
lăsată ieşenilor de fapta, niciodată întreruptă, a
omului şi naturii. 16.194 RON

Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia
Naturii Lumea Pierdută, Baraolt
– Promovarea şi protejarea participativă a
Rezervaţiei Naturale Cheile Vârghişului

Asociaţia de Ecoturism din România,
Zărneşti - Cu canotca în Deltă: metode
inovative de interpretare a naturii

Acest proiect are ca scop promovarea unei conduite ecologice responsabile mai ales în rândul
tinerilor, dar şi în rândul adulţilor din comunităţile
locale adiacente Rezervaţiei Naturale Cheile Vârghişului, prin implicarea lor în activităţi concrete
pentru păstrarea şi protejarea valorilor naturale.
18.140 RON
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Prin acest proiect se intenţionează realizarea
unui traseu model prin intermediul unor metode
inovative de interpretare a naturii şi promovarea
acestuia prin instrumente şi acţiuni de prezentare
profesioniste. 19.825 RON
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Programul Atitudine şi Implicare
Organizaţia GeoEcologică ACCENT, Braşov
– Paşi verzi pentru o convieţuire armonioasă
între om şi natură
Scopul proiectului este informarea/conştientizarea
populaţiei şi a autorităţilor locale precum şi luarea
de atitudine împotriva iniţiativelor ilegale/şi sau
dăunătoare mediului atât în interiorul cât şi în vecinătatea Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de
Jos şi a Ariei Naturale Protejate „Piatra Şoimilor”.
37.750 RON

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare,
Satu Mare – „Poluatorul plăteşte” – inclusiv
în Ariile Protejate Râul Tur
Acest proiect are ca scop asigurarea stării de
conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor din
Ariile Naturale Protejate „Râul Tur” prin obligarea
celor care prejudiciază mediul la repararea prejudiciilor în conformitate cu principiul „poluatorul
plăteşte.” 44.350 RON

Asociaţia Sighişoara Durabilă, Sighişoara
– EcoReporter2
Scopul proiectului este amplificarea şi îmbunătăţirea prezenţei în media audio vizuală (inclusiv
internet) şi o percepţie generală mai pozitivă a
activităţilor cu caracter ecologist a organizaţiilor
non-profit de mediu din România. 37.464 RON
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Asociaţia ALMA-RO, Bucureşti – Gazele de
şist: o nouă provocare
Proiectul are ca scop întărirea capacităţii ONGurilor de mediu din România de a influenţa decizii
publice în cazul activităţilor dăunătoare mediului.
45.920 RON

Fundaţia Terra Mileniul III, Bucureşti
- Restart – Pentru o guvernare durabilă!

Asociaţia „Bate Şaua să Priceapă Iapa”,
Bucureşti – Veloruţia Română

Proiectul vizează îmbunătăţirea politicilor publice
de mediu din România pentru următoarea perioadă legislativă prin activităţi de advocacy, derulate
la nivelul partidelor politice. 37.760 RON

Acest proiect vizează trecerea la nivelul următor
pentru promovarea utilizării bicicletei în România,
prin Grupuri de Lucru la nivel local şi naţional, prin
propuneri legislative şi prin coagularea noilor iniţiative ale societăţii civile. Creşterea angajamentului
civic şi participarea publică efectivă în cadrul unei
strategii naţionale bine definite. 45.360 RON
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Asociaţia „Centrul pentru Politici Durabile
Ecopolis”, Bucureşti – O coaliţie puternică
pentru un mediu protejat
Scopul proiectului este întărirea capacităţii de
monitorizare şi advocacy a Coaliţiei de Mediu din
România. 37.010 RON

Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi
România, Bucureşti – Să păstrăm râurile
naturale

Asociaţia Mai Bine, Iaşi
– Deşeurile – management mai bun prin
implicare civică şi participare publică
Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea politicilor
publice din România cu privire la deşeuri prin
sporirea participării publice şi a implicării civice.
39.870 RON

42

Proiectul vizează întărirea capacităţii ONG-urilor
de mediu pentru implicarea activă în procesul decizional privind construcţia de microhidrocentrale
în România. 45.445 RON

Asociaţia de Ecoturism din România, Braşov
– Advocacy pentru protecţia mediului şi
dezvoltarea durabilă prin turism
Proiectul vizează crearea unui cadru optim pentru
afacerile mici din turism pentru a stimula o dezvoltare reală şi durabilă în zonele cu arii naturale
protejate. 42.178 RON
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Asociaţia Aurarilor Alburnus Maior,
Roşia Montana – Vrem natură, nu cianură!
Manifestarea opoziţiei faţă de proiectul minier
Roşia Montană
Acest proiect are ca scop manifestarea publică
a opoziţiei faţă de eliberarea acordului de mediu
pentru proiectul minier propus la Roşia Montană şi
faţă de proiectul legislativ de modificare a Legii Minelor în cadrul Campaniei Salvaţi Roşia Montană.
45.993 RON

Proiecte de urgenţă
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bucureşti
– Evaluarea stării biodiversităţii afectate de
construcţia de microhidrocentrale – Masivul
Făgăraş.
Proiectul vizează evaluarea stării biodiversităţii
afectate de construcţia de microhidrocentrale –
Masivul Făgăraş, jud. Argeş. 18.000 RON

Raport anual

2012

Asociaţia Transilvania Verde, Cluj Napoca
– Libertatea de exprimare pentru un mediu
sănătos – caz penal la Plăieşii de Jos
Scopul proiectului este blocarea unui precedent
periculos în judeţul Harghita în cea ce priveşte
intimidarea unei comunităţi locale care încerca
să-şi apere dreptul la un mediu sănătos, respectiv
dreptul de a se implica în deciziile de mediu care
le privesc, prin informare, consiliere, mediatizare şi
dezbatere publică. 12.200 RON

Asociaţia Valea Verde, Sighetu Marmaţiei
– Acţiune ONG la Ramsar CoP 11 - 6-13 iulie
2012, Bucureşti
Proiectul are ca scop participarea la Conferinţa
Părţilor Convenţiei Ramsar asupra Zonelor Umede: participare activă a ONG-urilor de mediu din
România implicate în protejarea zonelor umede, în
vederea promovării subiectului la nivel naţional şi
internaţional. 18.000 RON
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Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis,
Bucureşti - MHC - energie $$$, râuri distruse!
Acest proiect are ca scop intervenţia rapidă pentru
stoparea lucrărilor ilegale pentru construcţia microhidrocentralelor pe cursul râurilor din munţii
Făgăraş. 10.905 RON

Asociaţia de Ecoturism din România,
Zărneşti – Conferinţa naţională de ecoturism
Scopul proiectului este lansarea la nivel naţional a
conceptului de destinaţie de ecoturism, a primelor
10 destinaţii şi a campaniei de promovare a ecoturismului din România la nivel naţional şi european
(noiembrie 2012 – noiembrie 2013) care va culmina
cu Conferinţa Europeană de Ecoturism din România din 2013. 5.000 RON
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Programul Antreprenoriat Verde
Manufactură de procesare a fructelor de
pădure şi a ciupercilor - Zetea, jud. Harghita
Asociaţia Székelygyümölcs - Asociaţia Pomicultorilor şi prelucrătorilor de fructe din Odorhei va iniţia o întreprindere socială în domeniul procesării şi
comercializării fructelor de pădure şi a ciupercilor.
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Afacerea va urmări, pe lângă scopul comercial, şi
dezvoltarea şi implementarea unui sistem inovativ
de exploatare a pădurilor precum şi un obiectiv
social şi anume creşterea veniturilor pentru comunităţile de romi din zonă. 140.500 RON

Propark în sprijinul patrimoniului natural şi
cultural al României - Braşov
Fundaţia Propark va dezvolta o întreprindere
socială ce va oferi patru tipuri de servicii (cursuri,
consultanţă, tabere educative şi oportunităţi de
voluntariat corporatist), toate în beneficiul ariilor
protejate din România. 140.860 RON

Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi
oameni
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă
Bihor - Remetea, jud. Bihor va amenaja peştera
Meziad şi va organiza tururi ghidate pe traseul
amenajat cu o lungime de 1.010 metri. Începând cu
al doilea an de activitate se preconizează şi oferirea
de servicii de petrecere activă a timpului liber în
cadrul unui parc de aventură. 150.000 RON

Centrul de Ecoturism Rowmania - Crişan,
jud. Tulcea
Întreprinderea socială este dezvoltată prin intermediul unui parteneriat dintre Asociaţia de
Ecoturism din România şi Asociaţia Ivan Patzaichin
- Mila 23, şi va oferi programe de ecoturism în Delta Dunării, va înfiinţa trasee tematice şi va dezvolta
o reţea de centre de închiriere de bărci. Localitatea
Crişan va fi punctul de pornire unde se va deschide
primul centru de ecoturism şi închiriere de canotci.
150.000 RON

Wild Time Green Tour
Asociaţia Agent Green îşi propune să dezvolte o
întreprindere socială care să promoveze turismul
ecologic, responsabil şi durabil în zona Parcului
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Naţional Retezat şi în împrejurimile acestuia pe
baza unui management corespunzător în vederea
protejării ecosistemelor şi comunităţilor locale.
140.500 RON

şi în acelaşi timp să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor economice ale altor 60-100
de producători şi prestatori de servicii locali.
140.500 RON

Investiţie în tehnologii noi pentru păstrarea
tradiţiilor - sat Hiliţa, comuna Costuleni, jud.
Iaşi

Antreprenoriat social pe Drumul Verde
al Moştenirii Maramureşene - Baia Mare,
Maramureş

Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa îşi propune procesarea şi valorificarea producţiei locale de fructe
precum şi promovarea produselor tradiţionale
(gemuri, compoturi, dulceţuri) care nu conţin conservanţi sau substanţe nesănătoase.
Se preconizează că cele şapte mici afaceri iniţiate
să genereze 25-30 de locuri de muncă noi, plus
alte câteva zeci de locuri de muncă temporare

Asociaţia Ecologic urmăreşte dinamizarea ofertei
turistice a regiunii Maramureş prin completarea
serviciilor existente cu activităţi specifice de ecoturism, cum ar fi vizite ghidate pentru observarea
naturii, vizite de o zi la meşteri şi producători locali
precum şi pachete turistice interactive cu o durată
de mai multe zile. 140.860 RON
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Fundaţii Comunitare
Fundaţia Comunitară Iaşi
Fundaţia a beneficiat de două granturi. Primul
grant, în valoare de 35.000 RON a fost acordat
pentru crearea fundaţiei comunitare în judeţul Iaşi.
Cel de al doilea grant de tip „suport general”, în
valoare de 166.000 RON a fost acordat pentru
asigurarea funcţionării Fundaţiei Comunitare Iaşi
pentru o perioadă de doi ani.

Fundaţia Comunitară Cluj

Acest fond va fi realizat prin alocarea a 5% din costurile administrative a diferitelor fonduri. Pentru
acest proiect s-a alocat suma de 30.000 RON.

Fundaţia Comunitară Sibiu
Acest proiect are ca scop crearea unei fundaţii
comunitare în Sibiu. Valoarea grantului este de
35.000 RON

Fundaţia a beneficiat de două granturi. Primul
grant de tip “suport general” a fost oferit cu scopul
de a asigura funcţionarea fundaţiei pentru o perioadă de doi ani. 166.500 RON
Fundaţia şi-a integrat în strategia organizaţională
pentru perioada 2012-2013 un plan pentru dezvoltarea unui fond de rezervă. Valoarea estimată a
fondului de rezervă la sfârşitul anului 1013 va fi de
minim 100.000 RON.
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Fundaţia Comunitară Bucureşti
Acest grant de tip „suport general” a fost acordat
pentru asigurarea funcţionării Fundaţiei Comunitare Bucureşti pentru o perioadă de doi ani.
166.000 RON

Fundaţia Comunitară Mureş
Grantul de tip „suport general” a fost acordat pentru asigurarea funcţionării Fundaţiei Comunitare
Mureş pentru o perioadă de doi ani. 166.000 RON

Filantropie pentru Verde
ViitorPlus – Asociaţia pentru Dezvoltare
Durabilă
– a beneficiat de un grant în valoare de 18.005 RON
pentru implementarea unui instrument nou de
fundraising pentru strângerea sumei de cel puţin
87.000 RON în următorii 3 ani de la minimum 200
de persoane; să informeze şi să conştientizeze cel
puţin 15.000 de bucureşteni şi/sau angajaţi ai unor
companii bucureştene cu privire la împădurirea
sudului ţării, degradarea solului la nivel naţional
şi fondurile publice şi private disponibile pentru
împăduriri şi reconstrucţie ecologică.
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Venituri 2012
Categorie de venit şi sursa

Venituri
RON

USD

EUR

CHF

Venituri din activitățile fără scop lucrativ

3.865.636,87 750.080,00

175.000,00

0,00

Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile

2.576.163,48 750.080,00

0,00

0,00

- Romanian-American Foundation

1.188.185,60

356.000,00

0,00

0,00

- Trust for Civil Society

1.339.594,88

394.080,00

0,00

0,00

48.383,00

0,00

0,00

0,00

- ARC (C.S. Mott Foundation)
Venituri din sponsorizări

886.172,73

0,00

175.000,00

0,00

- Apemin Tusnad SA

110.000,00

0,00

0,00

0,00

- Mol Romania PP

774.721,24

0,00

175.000,00

0,00

-2%

801,49

0,00

0,00

0,00

- SC Aspiro SRL

650,00

0,00

0,00

0,00

Cotizații membrii Transylvania Authentica

895,85

0,00

0,00

0,00

258.235,05

0,00

0,00

0,00

Venituri din diferenţe curs valutar

26.767,23

0,00

0,00

0,00

Venituri din cedarea activelor

66.713,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din activităţile fără scop lucrativ

50.689,53

0,00

0,00

0,00

222.928,52

0,00

0,00

43.496,89

4.088.565,39 750.080,00

175.000,00

43.496,89

Venituri din dobânzi

Venituri din activităţi economice
Total venituri
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Cheltuieli 2012 (RON)
Programe de
finanțare

Categorie de cheltuieli
Granturi

Programe
operaționale

Total
cheltuieli

2.939.313,71

0,00

2.939.313,71

333.212,00

31.799,00

365.011,00

Utilități, reparații

28.715,71

4.124,06

32.839,77

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

9.700,37

1.513,00

11.213,37

10.405,73

10.551,57

20.957,30

3.146,60

27.789,06

30.935,66

Echipamente

18.827,22

15.584,12

34.411,34

Transport, cheltuieli deplasare

37.061,08

12.741,68

49.802,76

Altele

3.688,48

186.360,25

190.048,73

Training grantees

6.305,00

0,00

6.305,00

800,00

0,00

800,00

5.027,00

1.062,00

6.089,00

Salarii și costuri salariale

Consumabile
Publicații, marketing

Training staff
Proiecte, servicii contractate
Protocol
TOTAL

3.112,52

2.623,22

5.735,74

3.399.315,42

294.147,96

3.693.463,38

Endowment/ fond rezervă

232.500,00

Grand total

3.925.963,38

Bilanț - 31.12.2012
A. Active imobilizate
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
Active imobilizate - Total

J. Capital şI rezerve
558.897 I. Capital
9.416 II. Rezerve din reevaluare
568.313 III. Rezerve

B. Active circulante
I. Creanțe

IV. Excedentul reportat
55.678 V. Excedentul exerciţiului

200
12.500
3.611.052
2.002.546
518.127

II. Casa şi conturi la bănci

5.888.606

Profitul exercitiului

20.930

Active circulante - Total

5.944.284

Repartizarea excedentului

232.500

D. Datorii curente
E. Total active minus datorii
curente

52

579.742 Capitaluri - Total

5.932.855

5.932.855
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Resurse umane
Consiliul de conducere al fundaţiei
Ádám Vígh - Preşedinte - Întreprinzător
Gyárfás Kurkó - Membru - Director general, Apemin Tuşnad S.A
Zsuzsa Foltányi- Membru - Hungarian Environmental Partnership Foundation
László Potozky - Membru - Director, Fundaţia pentru Parteneriat

Personalul fundaţiei:
László Potozky - Director
Csilla Dániel - Director adjunct
Andrea Cseke - Coordonator program
Enikő Bándi – Manager program
Katalin Kovács- Asistent program
Gábor Borota – Coordonator progam
Erzsébet Kovács - Coordonator birou
Ilona Bajkó – Contabil

Colaboratori:
Valerica Petruţa
Monica Terean
Gyöngyvér Mara
Cristian Remus Papp
Katalin Daczó
Miklós Botond Forró
Claudia Jianu
Pál Péter
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Contact:
Adresa fundației:
RO 530120 Miercurea Ciuc, str. Arsenalului nr. 13
Județul Harghita, ROMANIA
Tel / Fax: +40-266-310678
E-mail: office@repf.ro

http://www.repf.ro

Pentru donații:
Fundaţia pentru Parteneriat
Banca Comercială Română
- Sucursala Miercurea Ciuc
RO22RNCB0152042364310007 (RON)
RO33RNCB0152042364310003 (USD)
RO06RNCB0152042364310004 (EUR)
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