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1. Ce este SEMIMARATONUL GALAȚI?
Semimaraton Galați este un eveniment filantropic, cu caracter sportiv și este organizat de
către Fundația Comunitară Galați. Ajuns la a VIII – a ediție, Semimaraton Galați își propune să aducă
plus valoare comunităților locale, prin îmbinarea beneficiilor sportului cu acțiuni precise de
susținere comunitară. Programul Semimaraton Galați susține generozitatea și spiritul comunitar,
precum și un stil de viață orientat către sport, prin promovarea unor idei/proiecte cu impact pozitiv,
care au ca scop rezolvarea problemelor din Galați si zonele învecinate astfel încât să contribuim
împreună la creșterea calității vieții. În cele șapte ediții ale evenimentului, Fundația Comunitară
Galați a susținut 65 de proiecte, finanțate cu 233225 lei sub formă de granturi.
Pentru Fundația Comunitară Galați, Semimaratonul înseamnă angrenarea celor mai multe
resurse. Evenimentul aduce împreună toții actorii importanți: de la cetățeni, organizații, companii și
autorități publice, punând la dispoziție fonduri prin intermediul cărora vor fi sprijinite inițiative ale
grupurilor informale, cât și proiecte ale organizațiilor non-guvernamentale. Semimaraton Galați –
Acasă e locul care ne numără pașii mereu întorcându-se.
Ne propunem să creștem capacități în comunitate, să descoperim noi grupuri de inițiativă și
să dăm startul unor ong-uri le început de drum. Organizăm training-uri și pe toată perioada apelului
de proiecte oferim consultanță pentru a construi propuneri de proiecte, pentru îmbunătățirea lor și
acordarea lor cu nevoile comunității. În același timp, ne turăm motoarele pe partea de organizare
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propriu-zisă a evenimentului, monitorizând și modul în care proiectele strâng fonduri și prin care
ONG-urile și echipele de proiect își respectă angajamentele parteneriatului pe care îl încheiem după
selectarea cauzelor. După eveniment, efortul echipelor continuă pentru colectarea promisiunilor
de plată, semnarea contractelor de finanțare și asistență și monitorizarea proiectelor. Solicităm
rapoarte de activitate și financiare, încercăm să ne îmbunătățim și să culegem feedback din
comunitate pentru a face o ediție și mai bună anul următor.

În 23 mai, Galați aleargă la cea de-a opta ediție a Semimaratonului Galați!
2. Cum funcționează?
Organizațiile non-profit și grupurile de inițiativă propun idei și/sau proiecte/cauze care să
aducă plus valoare comunității. Cele mai bune proiecte sunt selectate în urma unui proces de
stabilire a eligibilității și a punctajului întrunit. Unul dintre proiecte va fi ales din Municipiul Brăila.
Ne dorim să micșorăm distanța dintre cele două orașe și să întărim prietenia dintre cele două prin
susținerea unei cauze din Brăila. Acestea care vor fi aduse în atenția publicului prin înscrierea lor în
evenimentul SEMIMARATON GALAȚI.
Alergătorii care doresc să participe la competiția sportivă SEMIMARATON GALAȚI, aleg un
proiect pe care să-l susțină parțial, prin achitarea taxe de participare – prima donație – și prin
mobilizarea unui cerc de susținători.
Orice persoană fizică sau companie care dorește să contribuie la realizarea unor proiecte în
comunitatea locală pot să susțină o cauză sau un alergător, contribuind cu o sumă fixă sau variabilă
(per kilometru alergat), pentru unul dintre proiectele înscrise.
Fundația Comunitară Galați asigură buna organizare a competiției de alergare și pune la
dispoziție platforma pentru campaniile de atragere de fonduri. Fondurile sunt colectate transparent
pe parcursul campaniei și sunt oferite prin contracte de finanțare nerambursabilă organizațiilor
participante. Fundația va semna câte un contract de parteneriat cu fiecare organizație sau grup de
inițiativă care propune o cauză pentru care se va alerga în cadrul evenimentului. Fundația asigură,
de asemenea, monitorizarea și raportarea rezultatelor implementării proiectelor.
3. Cine poate să înscrie un proiect?
Pot înscrie proiecte echipele care au idei bune ce pot rezolva probleme ale comunității și vor crește
calitatea vieții din Galați și zonele învecinate, respectiv:
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- Grupuri de inițiativă* (fără personalitate juridică) din Galați si Brăila1;
- Organizații non-guvernamentale (ONG-uri) din Galați si Brăila.
*În viziunea Fundației, „grupul de inițiativă” este o echipă, un grup informal de cetățeni/membri ai
comunității din Galați și Brăila, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un
subiect legat de viața în comunitatea locală, pe care vor să‐l promoveze în spațiul public.
4. Cum se înscrie un proiect?
Formularele de aplicare (narativ) împreună cu formularul de buget trebuie descărcate, completate
și transmise la adresa de e-mail: info@fundatiacomunitaragalati.ro , împreună cu 2-4 poze relevante
(format landscape, rezoluție bună, pentru a putea fi folosite în comunicarea pe website și facebook)
și logo vectorial până la data de 12 martie, ora 23:59. Trimiteți aplicația cu documentele solicitate
cu titlul e-mail-ului ”Aplicație Semimaraton 2021 – [numele organizație/grup de inițiativă]”.
Vă recomandăm să redactați aplicațiile cât mai repede, chiar și într-o formă mai brută, pentru a lăsa
timp pentru eventuale clarificări și consultări planificate (vezi punctul 8). Transmiterea mai devreme
a aplicațiilor permite îmbunătățirea acesteia prin creșterea punctajului și astfel evitarea decalării
proiectului ca neeligibil. Proiectele trimise după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

5. Ce fel de proiecte nu sunt acceptate?
Nu sunt acceptate aplicații în condițiile în care:
Au fost depuse după termenul limită stabilit 16 martie 2021, ora 23:59;
Conțin rubrici din formularul de aplicare care nu au fost completate corect, complet și cu
respectarea limitelor de caractere (acolo unde o secțiune nu se aplică, se va face mențiunea
N/A);
Vizează în principal beneficiari care nu sunt membri ai comunității gălățene- municipiu și
județ, sau din Brăila;
Vizează beneficiari unici (ex. bursieri sau persoane care au nevoie de fonduri pentru
tratamente sau intervenții medicale);
Nu fac dovada capacității aplicantului de a implementa proiectul propus;
Propun activități de refinanțare (re-granting, utilizarea finanțării primite în scopul acordării
de sprijin financiar nerambursabil sau împrumuturi altor organizații sau persoane
fizice/juridice)
Fundația Comunitară Galați este de părere că schimbarea în bine a Galațiului ține și de deschiderea față de Brăila ca
oraș-prieten. Credem că în cooperare stă multiplul de putere comunitară. În spiritul acestei perspective și al apropierii
dintre cele 2 orașe redeschidem Semimaraton Galați 2021, unei cauze brăilene, fără însă ca reprezentativitatea să fie
obligatorie, în cazul în care proiectele depuse pentru municipiul Brăila nu însumează punctajul minim necesar.
1
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Obiectivul de strângere de fonduri pentru proiectul respectiv prin Semimaraton Galați 2021
este mai mic de 2000 (două mii) de RON pentru aplicanții noi și 4000 RON pentru
organizațiile care au mai participat la Semimaraton;
Nu fac dovada capacității aplicantului de a atrage fonduri suplimentare, acolo unde acestea
sunt necesare pentru implementarea proiectului;
Fac obiectul unei duble finanțări (cazul în care aplicantul primește finanțare pentru aceleași
activități din cadrul proiectului atât din fondurile strânse în cadrul Semimaratonului, cât și
dintr-o altă sursă de finanțare nerambursabilă); Cu toate acestea, utilizarea banilor strânși la
Semimaraton pot fi folosiți cu titlu de cofinanțare a unui proiect mai amplu, depus spre
finanțare și la alte entități finanțatoare, caz în care aplicația trebuie să menționeze acest
aspect și să menționeze sursa finanțării proiectului mai mare;
Sunt depuse de organizații participante în edițiile anterioare care nu și-au îndeplinit
obligațiile contractuale legate de implementarea conform planului de activități, raportare
etc.;
Promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile
extremiste, terorismul, interese politice ș.a.
6. Criterii de selecție
Un proiect poate fi selectat pentru înscrierea la Semimaraton dacă îndeplinește următoarele criterii:
✓ Istoricul aplicantului: proiectele depuse de aplicanții care au primit anterior finanțări de la
Fundația Comunitară Galați, prin intermediul Semimaratonului sau prin alte programe, vor
fi evaluate și prin prisma îndeplinirii obligațiilor din contractele de finanțare anterioare,
respectiv:
- Respectarea parteneriatului cu Fundația Comunitară Galați
- calitatea implementării proiectelor, în conformitate cu obiectivele, planurile de activități și
termenele din aplicații;
- transmiterea la timp, corectă și completă, a rapoartelor solicitate prin contractul de
finanțare.
În cazul aplicanților noi, se va acorda punctaj maxim aferent acestui criteriu.
✓ Calitatea aplicației depuse:
➢ fezabilitate: aplicantul demonstrează că deține cunoștințele necesare implementării
proiectului. În cazul în care bugetul total al proiectului este mai mare decât suma pe
care își propune să o atragă prin participarea la Semimaratonul Galați 2021,
aplicantul va propune un set de activități concrete, realiste și fezabile pentru
atragerea diferenței de fonduri necesară pentru implementarea proiectului. De
asemenea, în cazul în care proiectul vizează schimbări în activitatea altor organizații,
a unor instituții publice sau se desfășoară pe domeniul public, aplicantul trebuie să
obțină în prealabil acordul organizației sau al instituției vizate pentru implementarea
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proiectului respectiv. În acest sens, se va prezenta în cadrul planului de activități din
formularul de aplicare și o planificare succintă a modului de obținere a respectivului
acord;
➢ coerență și claritate: proiectul urmărește coerența între buget, obiective și
activitățile propuse;
➢ relevanță și impact: proiectul contribuie prin obiectivele sale la rezolvarea unor
probleme ale comunității și la creșterea calității vieții în Galați/Brăila;
➢ inovație/abordarea temei propuse: încurajăm proiectele care conțin elementele
inovative/originale în modul în care abordează și soluționează probleme din
comunitate. Inovația proiectului poate să vină din noutatea ideii propuse, a modului
de implementare a acestuia, abordarea unui domeniu neașteptat.
Alternativ, proiectul propune abordarea unui aspect din cadrul temei
Semimaratonului 2021: din casă în Acasă – Ce înseamnă ACASĂ e diferit pentru
fiecare. Cel mai des, acasă este numit locul unde ne-am născut și am crescut Galațiul, orașul care ne numără pașii de atâția ani. Cum poți transforma orașul din
casă în acasă? Prin rezolvarea unei probleme concrete din comunitate. Prin
intervenția într-un parc, un cartier, o stradă, un spațiu verde, un bloc, prin acțiuni de
incluziune a unei comunități defavorizate, sau de revitalizare a orașului/a unei zone,
pentru a-l face mai primitor pentru comunitate, sau mai sigur în situații de urgență.

✓ Capacitatea de fundraising:
➢ proiectul are o strategie realistă și fezabilă de promovare, care se regăsește într-o:
− listă de activități de promovare și de atragere de susținători (inclusiv termene de execuție și
persoane responsabile);
− proiectul enumeră o listă de canale online si offline prin care se va face promovarea;
− proiectul include estimare a numărului de posibili susținători/donatori, care vor fi contactați
prin campanie;
− proiectul conține o estimare a bugetului necesar pentru derularea campaniei;
7. Cum are loc evaluarea proiectelor? Criterii de eligibilitate și grila de punctaje.
Evaluarea se face în timp real, pe măsură ce sunt depuse aplicațiile, în două etape: prima reprezintă
verificarea eligibilității și a doua, care verifică calitatea proiectului.
Prima evaluare va fi realizată după criteriile de eligibilitate.
Un proiect este eligibil când se constată lipsa oricărei dintre situațiile interzise sau neeligibile din
ansamblul aplicației. Bifarea cu NU a oricărui element semnifică depistarea unei nereguli din cadrul
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aplicației, iar FCG va comunica în timp util aplicantului de existența acestei nereguli, pentru
remedierea în timp util, înainte de termenul-limită de depunere a proiectelor.

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Element de eligibilitate

Element
de
eligibilitate verificat
DA
NU
Nu
este
cazul
Proiectul a fost depus în termenul indicat în Ghidul de participare
✓
Proiectul a fost completat corect, complet și cu respectare limitelor de
✓
caractere în toate rubricile
Aplicația a fost trimisă împreună cu minim 2 poze reprezentative și logo✓
ul aplicantului
Proiectul vizează beneficiari care sunt membri ai comunității gălățene
✓
și/sau brăilene
Proiectul nu vizează beneficiari unici
✓
Proiectul face dovada capacității aplicantului de a implementa proiectul
✓
propus
Proiectul nu propune activități de refinanțare (re-granting)
✓
Obiectivul de strângere de fonduri pentru proiectul este de cel puțin
✓
2000 (două mii) de RON pentru aplicanții noi și cel puțin 4000 RON
pentru organizațiile care au mai participat la Semimaraton
Proiectul face dovada capacității aplicantului de a atrage fonduri
✓
suplimentare, acolo unde acestea sunt necesare pentru implementarea
proiectului;
Proiectul nu face obiectul unei duble finanțări
✓
Proiectul este obiectul unei cofinanțări al unui proiect mai amplu
✓
✓
✓
Aplicantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale legate de raportarea
✓
proiectului din ediția anterioară
Proiectul propune activități și/sau cheltuieli doar post-datei semnării
✓
contractului de finanțare dintre FCG și aplicant
Proiectul nu promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul
✓
religios, pseudoștiința, ideile extremiste, interese politice, terorismul
ș.a.
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Comitetul de evaluare, format din membri din comunitate va acorda punctaje pe următoarele criterii
și grilă de evaluare:
Nr.

Criteriu de punctaj

Punctaj
Punctaj
Minim
obținut
Criterii legate de istoricul aplicantului (în cazul aplicanților noi, se va acorda punctajul maxim)
Pondere din total: 25%
1.
Procentul de îndeplinire a indicatorilor din aplicația inițială, în 10 puncte
raport cu cele declarate în raportul narativ (obiectivele atinse,
planul de activități si termenele atinse)
2.
Respectarea parteneriatului cu Fundatia Comunitară Galați 10 puncte
(Transmiterea la timp, corectă și completă, a rapoartelor
solicitate prin contractul de finanțare, disponibilitatea la
dialog, participarea la trening-uri și consultări, includerea
Semimaratonului în comunicarea proiectului)
3.
Îndeplinirea obiectivului de strângere de fonduri din ediția 5 puncte
anterioară
Criterii legate de calitatea aplicației depuse
Pondere din total: 55%
1.
fezabilitate: aplicantul demonstrează că deține cunoștințele 15 puncte
necesare implementării proiectului.
2.
coerență și claritate: proiectul urmărește coerența între 15 puncte
buget, obiective și activitățile propuse;
3.
relevanță și impact: proiectul contribuie prin obiectivele sale 15 puncte
la rezolvarea unor probleme ale comunității și la creșterea
calității vieții unei comunități;
4.
inovație/abordarea temei propuse: proiectul conține 10 puncte
elementele inovative/originale în modul în care abordează și
soluționează probleme din comunitate SAU propune
abordarea unui aspect din cadrul temei Semimaratonului
2021
Criterii legate de capacitatea de a atrage fonduri (fundraising)
Pondere din total: 20%
1.
proiectul are o strategie realistă și fezabilă de promovare, care 10 puncte
se regăsește într-o listă de activități de promovare și de
atragere de susținători (inclusiv termene de execuție și
persoane responsabile);
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2.
3.

proiectul enumeră o listă de canale online si offline prin care 5 puncte
se va face promovarea;
proiectul include estimare a numărului de posibili 5 puncte
susținători/donatori, care vor fi contactați prin campanie și
numirea a cel puțin un ambasador sau plan de atragerea lor.

Fiecare membru al comitetului va avea un punctaj separat, iar punctajul final va fi compus din media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru din comitetul de evaluare.
Fundația Comunitară Galați își rezervă dreptul de a chema la un interviu de clarificare ale aplicațiilor
în perioada de selecție și evaluare. De asemenea, în procesul de evaluare și selecție, comitetul de
evaluare poate face propuneri aplicanților cu privire la buget sau activități în vederea eficientizării
lor, integrarea recomandărilor este însă la latitudinea aplicantului.
Un proiect trebuie sa acumuleze minim 70 de puncte pentru a fi selectat pentru această ediție.
Rezultatele proiectelor care au trecut de această evaluare vor fi transmise aplicanților și făcute
publice. Numărul de proiecte pe care îl vom agrea va fi decis după încheierea etapei de aplicare.
Decizia comitetului de evaluare și selecție este definitivă și nu poate fi contestată. La cererea scrisă
(pe e-mail), aplicanții pot cere feedback cu privire la punctajul sau aplicația lor, iar comitetul, cu
ajutorul Organizatorului le va oferi un răspuns în maximul 15 zile de la solicitarea în scris a
aplicantului.
8. Ai nevoie de consultanță în scrierea proiectului?
Deoarece ne dorim să creștem calitatea proiectelor înscrise de la an la an, pe parcursul perioadei de
depunere a aplicațiilor, echipa Fundației Comunitare Galați vă oferă, la cerere, consultanță pentru
definirea proiectelor și finalizarea aplicațiilor. Transmiterea la timp a proiectului și integrarea
feedback-ului transmis către echipa Fundației crește șansa de selectare a proiectului, prin
îmbunătățirea punctajului și evitarea riscului de neeligibilitate. Un aplicant poate transmite maxim
2 aplicații: una inițială și una finală după integrarea feedback-ului. Un aplicant poate propune
maximum două proiecte, însă proiectul cu cel mai mare punctaj va fi cel propus finanțării, chiar
dacă ambele au întrunit punctajul minim.
Nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail irina@fundatiacomunitaragalati.ro sau pe
info@fundatiacomunitaragalati.ro pentru stabilirea unei întâlniri pe marginea draft-ului de proiect.
9. Termeni și condiții Semimaraton Galați 2021
Aplicanții proiectelor selectate și participante la Semimaraton Galați 2021 vor fi de acord cu
următoarele:
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➢ organizatorul va reține un procent din totalul banilor strânși pentru fiecare proiect, pentru
acoperirea unei părți din costurile de organizare și administrare a evenimentului, după cum
urmează:
- din taxa de înscriere a alergătorilor – 40% (restul de 60% sunt donați cauzei alese);
- din fondurile de susținere/sponsorizările atrase de fiecare proiect în cadrul evenimentului:
o 10% dacă sumele sunt mai mici sau egale cu 4000 lei;
o 8% dacă sumele sunt cuprinse între 4001 – 10.000 lei;
o 7% dacă sumele depășesc 10.0001 lei.
➢ Fundația Comunitară Galați va redirecționa un procent din totalul fondurile de susținere
atrase către cauzele selectate și numite de sponsori, după cum urmează:
- din fondurile de susținere atrase de către FCG în cadrul evenimentului:
o 10% dacă sumele depășesc 10.0001 lei;
o 8% dacă sumele sunt cuprinse între 4001 – 10.000 lei;
o 7% dacă sumele sunt mai mici sau egale cu 4000 lei
➢ Fundația Comunitară Galați va semna contracte de parteneriat cu toți aplicanții ale căror
proiecte au fost selectate pentru Semimaraton Galați 2021, care vor include cerințe specifice
referitoare la drepturile și responsabilitățile aplicantului în relație cu Fundația în timpul
campaniei de strângere de fonduri.
➢ Aplicantul va nominaliza cel puțin un ambasador al cauzei în maximum 5 zile de la anunțul
înscrierii cauzei sale la Semimaraton şi îl va comunica Fundației Comunitare Galaţi nu mai
târziu de 27 martie 2021.
➢ Fundația Comunitară Galați va oferi suport pentru campania de fundraising pentru
proiectele înscrise realizată de către Aplicanți. De asemenea, va fi organizat un workshop de
fundraising și comunicare pentru toți participanții la Semimaraton. Data acestui training va
fi stabilită în termen de maximum 10 de zile de la semnarea contractelor de parteneriat.
➢ Aplicantul va furniza Fundației Comunitare Galaţi, în scopul realizării promovării, fotografii,
clipuri video, story-uri şi orice alte date solicitate, acestea se vor supune Regulamentului
GDPR și a legislației naționale în vigoare privind confidențialitatea datelor personale;
➢ Aplicantul este invitat să desemneze cel puțin 1 voluntar/reprezentant care să ajute echipa
de organizare, astfel fiind reprezentați și în aspectele de logistică și organizare a
evenimentului.
10. Ce trebuie să mai știm?
➢ În cazul în care un proiect selectat pentru Semimaraton Galați 2021 nu reușește să
mobilizeze de la alergători și susținători cel puțin 2000 RON pentru aplicanții noi sau 4000
de RON pentru organizațiile care au mai participat la o ediție anterioară a Semimaratonului,
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Fundația Comunitară Galați își rezervă dreptul de a nu accepta la următoarea ediție
proiecte/alte înscrieri din partea aplicantului respectiv.
➢ Obiectivul de strângere de fonduri (Target-ul) nu mai poate fi modificat după data începerii
campaniei de fundraising.
➢ Eligibilitatea aplicanților pentru edițiile următoare ale Semimaratonului este condiționată de
trimiterea în limita de timp a rapoartelor narative și financiare.

11. Calendarul SemiMaratonului Galați 2021 este următorul2:
Depunere proiecte: 19.02 – 16.03.2021
Evaluare și selecție proiecte: 19.02 – 22.03 (jurizare: 18.03 – 22.03)
Publicare proiecte selectate: 22 - 25.03.2021
Training de comunicare si fundraising și semnare contracte de parteneriat: 1 – 10 aprilie
Campanie de fundraising: 01.04 – 22 mai 2021 + după eveniment pana pe 6.06
Centralizare rezultate proiecte 07.06 – 13.06
Înscriere alergători (cursele principale): 01.04 – 09.05.2021
Semnare contracte și acordare de granturi: 14.06 – 15.08.2021

Ghid actualizat la data de 12.03.2021
FCG își rezervă dreptul de a aduce modificări calendarului și Ghidului, pe care le va comunica ulterior, prin anunț
public pe website sau canalele social media ale Fundației Comunitare Galați.
2
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