
APEL ACCESARE PROIECTE 
Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara a Românilor din Ungaria, în baza regulamentului privind 

organizațiile civile, cultele şi autoguvernările de naționalitate română județene şi locale, anunță scoaterea la concurs 
a sesiunii de finanţare din acest an pentru susținerea activităților culturale, renovare, investiţii şi achiziționare de 
active. 

 
Scopul proiectelor: 
Pentru dezvoltarea vieții comunității, Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria 

anunță deschiderea sesiunii de finanțare pentru proiecte de susținere a culturii românești, educației publice, 
activități lor educaționale şi bisericești, păstrarea tradițiilor, stilul de viață sănătos, sport și egalitate de șanse.  

 
Beneficiarii proiectelor: 
În acest an pot aplica organizațiile civile înregistrate în Ungaria şi organizațiile bisericești care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul Ungariei, care activează în interesul comunității române și care, prin funcționare, contribuie 
la promovarea culturii române, a educației publice, religiei, tradițiilor, stilului de viață sănătos, sport și egalitate de 
șanse.  

 
Suma destinată:  
Minim – 100.000 Ft, maxim – 300.000 Ft. 
 
Proiectul trebuie să cuprindă: 

• Denumirea instituției, sediul acesteia, adresa poștală, codul fiscal (adószám), numărul de înregistrare la 
judecătorie, numele și datele de contact ale persoanei autorizate să facă declarația, adresa de contact, 
numărul membrilor înregistrați; 

• Denumirea instituției bancare și numărul contului bancar al organizației; 

• Denumirea proiectului (sub ce titlu se va derula proiectul); 

• Scopul pentru care s-a solicitat finanțarea, respectiv suma solicitată; 

• Calculul costurilor pentru utilizarea sumei solicitate; 

• Data de aplicare a proiectului: când începe și când va fi finalizat. 
 
Documente de atașat la proiect: 

• Copie a documentului bază și o copie a documentului de funcționare a organizației civile/bisericești; 

• Declarația scrisă a solicitantului prin care consimte ca finanțatorul să efectueze o verificare a realității 
implementării proiectului, iar bunurile să fie înregistrate conform punctului 2 din regulament.  

 
Modul de aplicare al proiectului, locație, termen limită: 

• Proiectele se vor depune în scris sau e-mail, într-un singur exemplar, cu anexele specificate. Termenul 
limită de depunere a proiectelor: 11 aprilie 2022.  

• Adresa de depunere: Gyula, str. Eminescu nr. 1 sau electronic la următoarea adresă de email: 
atru@globonet.hu  

 
Procedură și termen de evaluare: 
Adunarea Generală va decide care proiecte sunt eligibile, pe baza avizului preliminar al Comisiilor. (În cazuri 

excepționale se va cere părerile personale ale deputaților). 



 
Priorităţi: 
I. Asociațiile civile: programele să se organizeze în concordanță cu activitatea principală a organizației; 

programele trebuie să se lege de păstrarea şi promovarea culturii, limbii, tradițiilor românești. 
Organizaţiile religioase trebuie să aplice, în primul rând, pentru organizarea de manifestări în limba română, 

dedicate enoriași.  
II. Renovare sau investiţii (asociaţii civile/bisericești) 
III. Achiziționare de active (asociaţii civile/bisericești) 
 
Criterii în evaluarea proiectelor: 

• importanța de interes public a programelor şi evenimentelor; 

• numărul participanților la programe, evenimente; 

• acțiunea trebuie să aibă un număr cât mai mare de reprezentanți ai comunității românești; 

• vor avea întâietate acele programe care vor respecta criteriile de mai sus.  

• se va avea în vedere corectitudinea implementării şi dării de seamă a proiectelor din anul anterior. 
 
În cazul depunerii unui proiect incomplet, nu există posibilitatea de completare ulterioară, solicitantul fiind 

exclus din procedura de finanțare. 
Adunarea Generală va aduce deciziile de finanțare în prima ședință care va avea loc după data limită de depunere 

a proiectelor. 
Se va încheia contract de finanţare cu organizațiile eligibile. 
Se va pregăti o dare de seamă și o situație financiară adecvată cu privire la utilizarea corectă a subvenției conform 

punctelor 3–4 din regulament. 
În cazul utilizării necorespunzătoare a finanțării sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele stipulate în 

contract, întreaga sumă va fi returnată. 
Destinarea și utilizarea corectă a sumei primite va fi evaluată de Comisia de Finanțe.  
Mai multe informații în ceea ce privește sprijinul financiar sunt stipulate în regulamentul de finanțare, respectiv 

legislația aferentă. 


