
APEL DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU REFUGIAȚI

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACCESAREA PROGRAMULUI
Pași spre solidaritate și incluziune

– de max. 100.000 lei1

Vă rugăm să completați spațiile libere de mai jos. Încercați să răspundeți cât puteți de clar astfel încât să
reiasă: categoriile de grupuri vulnerabile de refugiați cu care interacționați și nevoile de sprijin ale organizației.

1. Numele organizației:

2. Pagina web a organizației (Facebook, site):

3. Localitatea/localitățile în care vă desfășurați activitatea în beneficiul persoanelor

refugiate:

4. Descrieți echipa organizației implicată în lucrul cu refugiații, în perioada de proiect (poziții,
norme, număr de angajați):

5. Descrieți echipa de voluntari implicată în lucrul cu refugiații, în perioada de proiect (roluri,

număr de voluntari, număr estimat de ore de voluntariat):

6. Descrieți nevoile pentru echipa organizației și a voluntarilor organizației pentru sprijinirea

refugiaților:

7. Descrieți grupul/grupurile de refugiați pe care doriți să le asistați prin intermediul acestei

finanțări. De cât timp lucrați cu aceste grupuri?
Categoria de refugiat și numărul. Exemplu: 50 de familii formate din mame și copii.

1 Se va acorda un grant de până la 50.000 lei pentru proiectele cu un singur aplicant și  până la 100.000 lei
pentru proiectele create în parteneriat.
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8. Care sunt nevoile pe care doriți să le adresați și care e planul de intervenție? Cum asigurați
integrarea refugiaților în educație sau pe piața muncii prin această intervenție?
Vă rugăm să descrieți și nevoia financiară pentru care solicitați fonduri (argumentați despre nevoia

reală a solicitării finanțării - de exemplu: lipsa altor surse de finanțare etc.)

9. Ce rezultate vă propuneți să realizați în urma implementării acestui proiect?
Vă rugăm să descrieți rezultatele măsurabile pe care doriți să le atingeți (Exemplu: 10 refugiați
integrați în câmpul muncii)

10. Cu ce altă organizație/ instituție veți colabora  pentru implementarea acțiunilor propuse?
Vă rugăm să descrieți concret cum colaborați cu alte instituții/ organizații și cum va ajuta acest aspect

la impactul proiectului.

11. Date de contact ale organizației și a persoanei responsabile de proiect:

PROCESAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului
Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, prin date cu caracter personal se înțelege: nume şi prenume,
codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, rezidența fiscală, adresa de
e-mail, număr de telefon, semnătura persoanei fizice, contul bancar şi orice alte date care identifică persoana
fizică.
Prin completarea acestui formular de înscriere, candidatul își asumă că:

● Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Fundația Comunitară Iași cu scopul luării în
evidență și înscrierea organizației/candidatului pentru Apelul de finanțare.

● Datele cu caracter personal vor fi accesibile doar Fundației Comunitare Iași pe perioada jurizării.
● Niciuna dintre părţi nu va prelucra datele în scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care

le-a colectat.
Candidatul, prin transmiterea documentelor de înscriere, prin e-mail:
a) își exprimă în mod expres şi irevocabil acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
necesare pentru executarea prezentului formular.
b) a citit şi a înţeles conţinutul prezentului capitol şi a acceptat în mod expres fiecare clauză.
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PERSONAL DATA PROCESSING

In accordance with the provisions of Regulation (EU) no. 679/2016 of the European Parliament and of the

Council of the European Union, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal

data and on the free movement of such data, by personal data is meant: name and surname, personal

numerical code, series and the identity card number, home address, fiscal residence, e-mail address,

telephone number, signature of the natural person, bank account and any other data that identifies the

natural person.

By completing this application form, the candidate undertakes that:

• Personal data will be processed by the Iași Community Foundation for the purpose of recording and

registering the organization/candidate for the Funding Call.

• Personal data will be accessible only to the Iași Community Foundation during the judging period.

• None of the parties will process the data for secondary purposes, incompatible with the purposes for which

they were collected.

The candidate, by sending the application documents by e-mail:

a) expressly and irrevocably expresses his agreement regarding the processing of personal data necessary for

the execution of this form.

b) read and understood the content of this chapter and expressly accepted each clause.
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