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GHIDUL APLICANTULUI 

Fondul de Finanțare Avon “Proiecte pentru victimele 
violenței domestice” 

 
Înainte de a aplica pentru o finanţare în cadrul Programului de finanțare AVON-ediția 2016, vă 
rugăm să citiţi cu atenţie ghidul de finanțare. Rolul acestuia este de a vă sprijini în completarea şi 
transmiterea unei cererii de finanțare care să includă toate informaţiile necesare pentru evaluarea 
aplicaţiei. 

 

I. Despre AVON 

Compania Avon este preocupata să îmbunătățească viața femeilor prin proiecte care își propun să 
răspundă unor probleme specifice de sănătate și creșterea standardelor de viață.  

Eforturile Avon de responsabilitate socială se împart în două direcții: 

- lupta împotriva cancerului la sân concretizată prin Campania pentru Sănătatea Sânilor. De-
a lungul celor 14  ani de campanile, Avon a investit peste 2,9 milioane de dolari în dotarea 
cu echipamente a centrelor de oncologie din București, Cluj, Galati, Iasi, Targu Mures, Alba 
Iulia, Iași, Timișoara, Tîrgu Jiu, Braşov, Bacău și Craiova, în campanii naționale de informare 
și educare a publicului feminin și în program de screening pentru femeile peste 40 de ani. 
Mai multe informații  despre proiectele inițiate și susținute de Avon România găsiți pe 
www.stopcancerlasan.ro 

Incepand cu anul 2014, venim mai aproape de voi și de comunitățile din care faceți parte și 
lansăm prima platformă AVON de crowdfunding din lume. Cu ajutorul acestei platforme 
fiecare dintre noi poate susține femeile și comunitățile din România în lupta lor împotriva 
cancerului la sân. Mai multe informatii pe www.doneazacuavon.ro  

 
 

- lupta împotriva violenței domestice concretizată prin Campania Respectului. Această 
campanie a fost iniţiată în 2008 are drept scop prevenirea violenţei domestice în România. 
Mai multe informații despre proiecte inițiate și susținute de Avon România găsiți pe 
www.campaniarespectului.ro 

II. Despre BGS 

BGS este o companie pază și protecție din România. A fost înființată în anul 1994, iar începând cu 
2014 s-a alăturat luptei împotriva violenţei domestice prin proiectul Viaţa fără Violenţa. Mai multe 
informatii pe http://www.bgs.ro/securitate/viata-fara-violenta/.  

 

http://www.stopcancerlasan.ro/
http://www.doneazacuavon.ro/
http://www.campaniarespectului.ro/
http://www.bgs.ro/securitate/viata-fara-violenta/
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III. Fond de finanțare “Proiecte pentru victimele 
violenței domestice” 
 
Finanțarea acordată de AVON prin fondul  “Proiecte pentru victimele violenței domestice” se 
adresează organizațiilor neguvernamentale cu expertiză în probleme legate de violența domestică și 
instituțiilor publice sau private care oferă servicii sociale specializate. Valoarea totală a fondului de 
finanțare este de 100,000 de dolari. Limitele de buget între care trebuie să se încadreze proiectele 
trimise în competiție este între 5.000 $ și 10.000 $. 
 
Finanțarea acordată de BGS prin fondul “Proiecte pentru victimele violenței domestice” se 
adresează organizațiilor neguvernamentale cu expertiză în probleme legate de violența domestică și 
instituțiilor publice sau private care oferă servicii sociale specializate. Finanţarea presupune servicii 
de monitorizare și intervenție pe parcursul anului 2017 prin montarea unui Kit de panică în 
interiorul organizaţiei şi intervenţia echipelor BGS sau ale partenerilor BGS. 
 
În funcție de calitatea aplicației, tipul activităților propuse și a rezultatelor estimate, AVON şi BGS își 
asumă dreptul de a propune finanțarea parțială a proiectului propus de organizația aplicantă. 
 
În cazul în care organizaţiile se află în afara localităţilor în care BGS activează  (Bucureşti, Câmpina, 
Ploieşti, Bistriţa, Timişoara, Galaţi, Brăila), câştigătorii vor primi kit-ul de panică, însă vor realiza un 
contract de parteneriat cu un partener BGS şi vor suporta costurile unui abonament lunar (aprox. 50 
lei/lună).  
 
Data limită pentru primirea formularelor de aplicare şi anexelor este 30 octombrie 2016, ora 
23:59.  
 

 

III. Criterii de eligibilitate  
 
Condiții de eligibilitate Aplicant 

- Aplicantul este o organizatie neguvernamentală care oferă servicii sociale specializate 
(asociație, fundație sau federație, înființată conform Legii 21/1924, OG 26/2000, sau Legii 
246/2005) sau  o instituție publică sau privată care oferă servicii sociale 
specializate.  Organizații/ Instituții eligibile pentru Fondul de Finanțare Avon “Proiecte pentru 
victimele violentei domestice” : centre de primire in regim de urgență, centre de recuperare 
pentru victimele violenței domestice, centre pentru prevenirea și combaterea violenței in 
familie, centre de planificare familial sau ONG-uri care oferă servicii sociale specializate  

- Aplicantul are o vechime de peste 3 ani (de la data înființării) și doi ani de experiență în 
domeniul pentru care solicită finanțarea. 

- Aplicantul nu are nici o formă de afiliere politică 
- Aplicantul poate face dovada depunerii bilanțului financiar pentru ultimul an fiscal  
- Aplicantul deține un raport anual sau un alt mecanism transparent de raportare a activității 

organizației (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.) În cazul instituțiilor 
medicale de stat sau private care nu au raport anual, vă rugăm să atașați un document în care 
menționați proiectele și parteneriatele dezvoltate în ultimii 2 ani și valoarea fondurilor 
mobilizate în scopul acestora. 
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Condiții de eligibilitate Proiect 

- Proiectul se înscrie în obiectivele și componența Fondului de finanțare AVON; 
- Proiectul se desfășoară  pe o perioadă de minim 6 luni și maxim 12 luni 
- Proiectul are o acoperire la nivel național sau local  
- Proiectul este complet și a respectat formularul de aplicație standard 
- Proiectul include toate anexele solicitate 
- Proiectul nu a depășit termenul limită de depunere (30 octombrie 2016, ora 23:59) 
- Proiectul este înscris și implementat de o organizație neguvernamentală (asociație, fundație 

sau federație, înființată conform Legii 21/1924, OG 26/2000, sau Legii 246/2005) sau de către 
o instituție publică sau privată care oferă servicii directe 

 

Condiții de eligibilitate buget 
– Aplicantul va include și detalia costurile conform solicitărilor din Anexa Buget, incluzând costuri  

acoperite din alte finanțări (contribuția proprie sau a altor parteneri ai proiectului) 
– Aplicatul are o contribuție proprie de minim 10% din valoarea totală a proiectului. Cofinanțarea 

trebuie să fie în resurse financiare care nu cuanifică implicarea voluntară a resurselor umane ale 
organizațiilor. 

– Toate costurile suplimentare față de cele aprobate, vor fi suportate de organizație din surse 
proprii. 

 
Sunt eligibile următoarele tipuri de costuri: 
- Cheltuieli de personal (specialiști direct implicați, asistenți sociali, psihologi, terapeuți)  
- Servicii pentru femeile victime ale violentei domestice (consiliere psihologica, consiliere juridica, 

reintegrarea pe piata muncii)  
- Construirea, renovarea, reabilitarea și dotarea unitãților care asigurã servicii sociale specializate 
- Costurile administrative în limita a 10% care pot să includă: costuri de resurse umane, costuri 

pentru transport, comunicații (telefon, Internet, poștă), costuri de birou (chirie, servicii, utilități), 
echipament de birou (computer, mobilier, software), consumabile birou 

- Costul abonamentului pentru paza unităţii, în cazul în care aceasta nu se află în localităţile în 
care activează direct BGS. 

 
 
Următoarele tipuri de costuri nu sunt eligibile: 
– costuri de comunicare si promovare a proiectului sau a organizației 
– organizarea de conferințe, realizarea de studii si cercetări cu caracter academic/ fundamental 
– cheltuieli administrative care nu sunt direct legate de proiect și depășesc limita de 10%. 
– taxe sau impozite, dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare 
Nu vor fi validate proiectele care presupun doar implementarea de campanii de comunicare și 
constientizare a publicului tinta. 
 

 
Condiții de eligibilitate pentru surse adiționale de finanțare 
- Partenerii proiectului nu pot fi instituții guvernamentale 
- În cazul în care contribuția altor parteneri este mai mică decât contribuția AVON, AVON se va 

numi partener principal al proiectului. 
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IV. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ȘI 
SELECȚIE 
 
Formularele de aplicație, împreună cu anexele obligatorii, se transmit electronic la adresa 
granturi@campaniarespectului.ro până în 30 octombrie (inclusiv). Dupa aceasta data, aplicatiile 
scrise pe platforma nu vor mai putea fi inscrise in competitie. 
 
Fiecare proiect depus va primi un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail menționată în 
Formularul de aplicație.  
 

 
Formularele de aplicație 
Proiectele se vor prezenta pe formularele standard de aplicație (narativ și buget) completate 
integral, în limba română.  

 
 

Anexele solicitate 
Aplicațiile vor fi scrise în formularul disponibil pe platforma și însoţite de următoarele anexe, care 
vor fi transmise prin e-mail (granturi@campaniarespectului.ro) în câte un exemplar: 
 

1. Bugetul proiectului (format excel) 
2. Raport anual al organizaţiei  
3. Tabelul de activități (format word) 
4. Un document care să menţioneze tipul de parteneriat cu alţi finantaţori/sponsori (dacă este 

cazul) 
5. Documente care să ateste că organizaţia este acreditată în serviciile propuse (dacă este 

cazul) 
6. Actele (copie) care reglementează statutul juridic al organizaţiei aplicante (Statutul 

organizaţiei, copie după actul de constituire, hotărâre de înființare de la tribunal, copie 
după certificatul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, copie după certificatul 
de înregistrare al cod fiscal); 

7. Copie după ultimul bilanţ depus; 
 
În cazul în care sunt disponibile, opţional, pot fi anexate: recomandări oferite de parteneri de lucru 
sau alte documente care pot oferi informaţii suplimentare privind experienţa de lucru a organizaţiei. 
 

Procesul de selecție 

 
In etapa intermediara proiectele urmeaza sa fie analizate si de catre departamentele Legal si 
Finance din cadrul Avon Romania.  
Procesul de selecţie va fi făcut de către un juriu selectat de Avon şi BGS. Cererile de finanțare vor fi 
finanțate pe baza punctajului obținut în urma jurizării. Fiecare criteriu poate primi un punctaj de la 1 
la 5, 1 insemnand valoarea minima si 5 valoarea maxima. Aplicatiile care nu primesc minim 25 de 
puncte vor fi descalificate. Decizia juriului este definitivă. 
 
Criteriile de jurizare și punctajele pentru fiecare criteriu sunt prezentate mai jos: 
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1 Măsura în care aplicantul are expertiza necesară pentru a implementa proiectul 
cu succes (tipul de proiecte desfasurate pana acum, gestionarea unor proiecte 
și bugete similare) 
 

2 Măsura în care proiectul răspunde obiectivelor pe care Fondul de Finanțare 
Avon "Proiecte pentru Victimele Violenței Domestice” le are. 
 

3 Măsura în care instituția aplicantă are o practica transparentă de comunicare și 
instrumente actualizate de transmitere a informației (site, FB page, raport anual 
etc) 
 

4 Măsura în care nevoia descrisă în aplicație este bine identificată, urgentă și 
importantă pentru beneficiari. 
 

5 Măsura în care scopul proiectului este clar și realist.  

6 Măsura în care obiectivele sunt specifice, măsurabile, realiste, clar delimitate in 
timp și răspund scopului propus. 
 

7 Măsura în care activitățile stabilite sunt realiste, clare și duc la îndeplinirea 
obiectivelor propuse. 
 

8 Măsura în care echipa de proiect are expertiza necesară pentru a implementa 
proiectul. Va fi evaluată măsura în care echipa este bine dimensionată, are 
responsabilități clare, iar efortul și rolurile sunt clar împărțite. 
 

9 Măsura în care bugetul este bine planificat. Va fi evaluată Evaluați măsura în 
care resursele menționate în buget corespund activităților propuse în proiect.  

10 
Măsura în care considerați că instituția are capacitatea de a continua proiectul 
după ce finanțarea AVON se încheie. Măsura în care au fost identificate surse 
alternative de venit sau există un plan pentru continuarea proiectului. 
 

11 Măsura în care au fost identificate instrumente specifice de evaluare a 
proiectului. Măsura în care instrumentele de evaluare sunt potrivite pentru a 
surprinde rezultatele și impactul pe care organizația le așteaptă. 
 

12 
Măsura în care rezultatele așteptate sunt corelate cu schimbările pe care ar 
trebui să le producă proiectul propus și măsura în aplicanția oferă o listă 
credibilă de indicatori care să surprindă schimbările în rândul beneficiarilor. 
 

13 Măsura în care impactul este specificit, realizabil și poate genera schimbări pe 
termen lung în rândul beneficiarilor. 
 

14 Măsura în care instituția aplicantă are un plan de comunicare coerent pentru a 
face proiectul cunoscut. 
  

15 Măsura în care proiectul este inovativ , iar instituția aplicantă aduce o abordare 
eficientă în lucrul cu beneficiarii. 
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Criterii completare Formular de aplicație 
 
 
I. DATE DE IDENTIFICARE 
 
II. DESCRIEREA INSTITUȚIEI APLICANTE 
 
Descrierea institiției 
Experiență de lucru a organizației aplicante și/sau a echipei de lucru cu grupurile de beneficiari sau 

cauzele selectate în cadrul Programului anual de finanțare Avon și mai ales abordarea reprezintă un 
criteriu de departajare a organizațiilor aplicante. 
 

Existența unui plan pe termen-lung de lucru (post finanțare prin fondul “Proiecte pentru Victimele 

Violenței Domestice) cu beneficiarii reprezintă de asemenea un criteriu important în selecția 
proiectelor câștigătoare. Astfel, vor avea prioritate organizațiile care au un plan de dezvoltare a 
proiectului pe termen mediu, demostrând astfel ca organizația poate și știe cum să își deservească 
beneficiarii pe minim 1-3 ani. 
 
Informațiile care vor fi luate în considerare în evaluarea experienței de lucru a organizației și 
compatibilitatea modului sau de lucru cu beneficiarii și abordarea dorită în cadrul programului: 

– Misiune 
– Istoric organizație 
– Experiența echipei de proiect 
– Plan de dezvoltare pe 1-3 ani 
– Programe principale în derulare 
– Număr de beneficiari 

În cazul în care sunt disponibile, opțional, pot fi anexate: recomandări oferite de partenerii de lucru 
sau orice alt document care poate oferi informații suplimentare privind experiența de lucru a 
organizației. 
Avon își asumă dreptul de a solicita și alte documente ale organizației.  

 
Transparența organizației 
Principalele instrumente de comunicare prin care organizația se face cunoscută în comunitate și își 
informează donatorii, susținătorii, beneficiarii despre activitatea și rezultatele sale. Este important 
ca informația care se regăsește pe site, rețele sociale, materiale să fie actualizată și ușor accesibilă. 

 
Bugetul pe ultimul an 
Include principalele categorii de cheltuieli și principalele surse de venituri pentru organizație. Este 
important ca organizația să fii gestionat fonduri și proiecte de dimensiunea finanțării oferite de 
AVON. 

 
II. PREZENTAREA PROIECTULUI 
 
Acoperirea geografică 
Menționați orașul sau orașele în care se desfășoară proiectul. 

 
 
Nevoia identificată 
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Proiectul se adresează unei nevoi reale și importante cu care se confruntă grupurile țintă alese în 
Programul anual de finanțare Avon. Instituția aplicantă trebuie să demonstreze că înțelege 
problema, cauza adresată prin program, oferind detalii privind experiența de lucru în domeniul 
respectiv; date statistice, sau cercetări; sau orice alte surse ce oferă informații obiective și 
pertinente asupra contextului actual. 
 

Scop 
Scopul proiectului trebuie să răspundă unei nevoi reale, care se încadrează în cauza pe care AVON a 
decis să o susțină prin fondul de finanțare “Proiecte pentru Victimele Violenței Domestice”. 
Elementul central al fondului de finanțare este susținerea victimelor violentei domestice aflate in 
situații de urgenta prin acces la servicii de tipul: adapost, consiliere juridica, consiliere psihologica, 
planificare familiala sau recalificare pe piata muncii.   

 
Obiective program 
Instituția aplicantă va trebui să își definească un set clar de obiective, care oferă informații 
punctuale privind modul în care va fi atins scopul proiectului. Pentru a fi mai ușor de definit, se 
recomandă utilizarea principiului obiectivelor SMART (simple, măsurabile, ușor de atins, realist 
definite și încadrate în timp).  

 
Beneficiari 
Sunt considerate relevante proiectele care se adresează copiilor si femeilor victime ale violenței 
domestice . 
Vă rugăm să menționați numărul de beneficiari estimați în proiect, în funcție de tipul de beneficiari. 

 
Calendar și activități 
Planul de activități trebuie să fie suficient de detaliat pentru a demonstra că odată realizate 
activitățile propuse acestea ating obiectivele propuse. 
De asemenea, va fi urmarită coerența între scop, obiective și planul de activități. Acestea trebuie să 
fie corect subordonate obiectivelor care la rândul lor să demonstreze ca duc la atingerea scopului 
propus. Menționați pentru fiecare activitate principală perioada de desfășurare. 
 
Perioada de implementare a activităților trebuie să se încadreze între 6-12 luni de la demararea 
proiectului. 
 

Echipa de proiect 
Resursa cea mai importantă pe care o poate aduce organizația parteneră în realizarea proiectului 
este expertiza sa de a deservi categoriile de beneficiari vizate în proiect. De aceea, este important ca 
organizația aplicantă să poată dovedi că are o echipă bine pregatită pentru realizarea proiectului și 
are resurse umane suficiente pentru a duce la bun sfârșit proiectul propus. 

 
Buget 
Pe baza planului de activități construiți bugetul necesar realizării proiectului. Precizați care este 
contribuția financiară a instituției dvs, ce resurse solicitați și ce alte resurse externe sunt implicate 
(dacă e cazul). 
 
Bugetul proiectului trebuie să se încadreze între 5.000 $ si 10.000 $, la care se adaugă o contribuție 
de minim 10% din partea instituției aplicante. Suma totală disponibilă pentru acest call de finanțare 
este de 100.000 $. 
 
Notă: AVON își rezervă dreptul de a propune modificări la bugetul propus de instituțiile aplicante. 
 
Notă: 10 % din bugetul solicitat poate fi utilizat pentru acoperirea costurilor administrative. Dacă 
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implementarea proiectului necesită costuri administrative mai mari ele trebuie acoperite de 
organizație din alte surse de finanțare. 
 
Costurile administrative pot să includă: costuri de resurse umane, costuri pentru transport, 
comunicații (telefon, Internet, poștă), costuri de birou (chirie, servicii, utilități), echipament de birou 
(computer, mobilier, software), consumabile birou.  
 
Costurile administrative nu cuprind remunerația specialistilor direct implicați în proiect. 
 
Vă recomandăm să verificați costurile eligibile și neeligibile în Ghidul Aplicantului. 
 
În funcție de calitatea aplicației, tipul activităților propuse și a rezultatelor estimate, AVON își asuma 
dreptul de a propune finanțarea parțială a finanțării solicitate de organizația aplicantă. Organizația 
aplicantă va fi informată în scris dacă AVON dorește modificarea planului de activități și a bugetului 
aferent. 
 

Sustenabilitate 
Prin fondul de finanțare “Proiecte  pentru victimele violenței domestice” AVON își propune să 
susțină inițiative care demonstrează că pot răspunde pe termen lung nevoilor cărora se adresează. 
Prezentați pe scurt modul în care veți asigura viabilitatea financiară a proiectului după încheierea 
finanțării oferite de AVON. Descrieți soluțiile pe care le vizați pentru continuarea initiațivei 
dumneavoastră în funcție de opțiunile de finanțare identificate. 

 
Evaluare 
Descrieți modalitățile în care veți realiza evalua rezultatelor proiectului, menționând atât indicatorii 
calitativi cât și cantitativi pe care îi veți lua în considerare. 
Descrieți modalitățile în care planuiți să evaluați activitățile de proiect și mai ales, schimbările aduse 
de acesta în viața beneficiarilor. Argumentați de ce acestea sunt cele mai bune surse de informații. 
 

Atenție! E importantă atât evaluarea cantitativă cât și cea calitativă a activităților propuse în 

aplicația dumneavoastră și a schimbărilor pe care acestea o aduc în viața beneficiarilor. 

 
Rezultate (pe termen scurt) 
Rezultatele propuse de organizația aplicantă trebuie să fie proiectate în mod realist, având 
capacitatea de a răspunde nevoilor beneficiarilor. E foarte important ca instituția aplicantă să poată 

estima schimbarea produsă în viața beneficiarilor. Astfel, e important ca în evaluarea sa, organizația 
să identifice indicatori de rezultat, nu numai indicatori de proces. 
 
Prin indicatori de proces înțelegem un element al unui instrument care arată că activitățile propuse 
în proiect au fost realizate conform planului propus în aplicație.  

Prin indicatori de rezultat înțelegem un element al unui instrument care arată dacă s-au produs 
schimbări de la starea inițială a beneficiarilor și starea lor după implementarea proiectului.  

 
Impact (pe termen lung) 
Descrieți schimbările pe termen lung pe care le anticipați pentru proiectul dumneavoastră. AVON 
dorește ca intervențiile realizate de instituțiile partener să fie durabile și să schimbe în bine viața 
beneficiarilor finali. Astfel, prezentați modul în care va fi schimbată viața beneficiarilor odată ce 
proiectul va fi încheiat. 
 

 
Promovare proiect/vizibilitate 
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Descrieți modalitatile de promovare a proiectului – canale de comunicare și grupuri țintă. În funcție 

de tipul de canale pe care doriți să le utilizați, vă rugăm să estimați, acolo unde este posibil, numărul 
oamenilor cu care organizația comunică și caracteristici relevante ale acestora. Ex 1. În cazul site-
urilor, organizația poate raporta numărul de vizite/zi, numărul vizitatori unici etc. 
Ex 2: În cazul în care organizația tipărește materiale de promovare a proiectului poate fi estimat 
numărul oamenilor cărora vor fi disribuite materialele și cine sunt aceștia. 

 
 
Calendarul procesului de finanțare 
 
 
Data Etapă proces finanțare 
29 septembrie 2016 Lansarea Fondului de finanțare “Proiecte pentru Victimele    

Violenței Domestice” 
 

30 octombrie 2016 Termenul limită pentru depunerea completă a aplicațiilor 

4 noiembrie 2016 Preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate 

4-18 noiembrie 2016 Etapa intermediară în care vor fi planificate vizite în locația de 
desfășurare a proiectelor preselectate 

21 noiembrie 2016 Evaluarea finală a aplicațiilor și selecția finală 

21 noiembrie-21 decembrie  Semnarea contracte 
 

Ianuarie 2017-decembrie 2017 Implementarea proiectelor 

Octombrie 2017-martie 2018 Perioada de raportare 

 
 
Notă: 

 
Aplicanții vor primi o scrisoare în care vor fi anunțați dacă proiectul depus va fi sau nu 
finanțat prin fondul de finanțare “Proiecte pentru Victimele Violenței Domestice”. În unele 
cazuri, se vor face recomandări pentru refacerea proiectului sau vor fi solicitate documente 
suplimentare înaintea unei decizii finale din partea juriului. 
 
 
 

V. CONTRACTARE, PLĂȚI, RAPORTARE 
 

Contractare: 
– Instituțiile ale căror proiecte vor fi aprobate spre finanțare vor încheia un contract de finanţare 

cu AVON. Contractul va avea ca anexe cererea de finanţare aprobată, bugetul aferent și restul 
anexelor menționate mai sus. Aranjamentele contractuale şi transferul fondurilor vor fi 
administrate de AVON. 

– Perioada de contractare cu organizatiile selectate se va realiza în perioada 21 noiembrie-21 

decembrie 2016.  

– Desfășurarea proiectelor se poate extinde pe o perioadă între 6 și 12 luni. 

 

 



   
  

 10 

 
Plăți 
Activităţile planificate în cererea de finanțare trebuie să reflecte resursele disponibile pentru proiect 
din partea organizaţiei solicitante, a partenerului/ilor (dacă este cazul), precum şi suma solicitată 
pentru finanţarea activităţilor din proiect din partea AVON. Resursele sunt cuantificate în bani şi 
sunt prezentate în anexa 1 – Bugetul proiectului. 
 
Suma maximă pe care AVON o alocă pentru un proiect poate fi de 10.000 $, iar suma minimă este de 
5.000 $. 
  
Suma oferită ca finanțare va fi transferată de către AVON în contul bancar al instituției, menționat în 
contract, într-o singură tranșă în 30 de zile de la semnarea contractului de sponsorizare de către 
părțile semnatare. 
 
Toate transferurile, plăţile şi raportările financiare vor fi exprimate în RON.  
 

Raportare 
Organizatiile selectate vor prezenta rapoarte narative și financiare pe formulare standard, în 
conditiile precizate în contractul de finanțare și vor permite evaluatorilor desemnați să aibă acces la 
documentele necesare.  
 

 
VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactați la alexandra.maier@avon.com sau 
granturi@campaniarespectului.ro . 
 
Data limită pentru trimiterea/depunerea formularelor de aplicație și anexelor este 30 octombrie 
2016, ora 23:59.  
 
Prin depunerea Formularului de aplicație în cadrul Fondului de Finanțare Avon “Proiecte pentru 
victimele violenței domestice”, organizația acceptă decizia consiliului de selecție ca fiind finală și 
irevocabilă. Consiliul de selecție a proiectelor își asumă libertatea de a nu selecta parteneri ai 
programului în această rundă de finanțare dacă nici unul dintre proiectele depuse nu răspunde 
scopului Fondului de Finanțare Avon. 
 
Vă multumim pentru interesul manifestat pentru acest program și vă urăm mult succes! 

mailto:alexandra.maier@avon.com
mailto:granturi@campaniarespectului.ro

