
 
 

 

 

 

 

Fondul Sportul pentru toți – ed. a II-a, 2022 

Ghidul aplicantului 

 

Scopul Fondului Sportul pentru toți - pilonul Educație prin sport finanțat de Decathlon 

România este îmbunătățirea condițiilor de sport în școlile  din municipiul Brașov prin 

renovarea/amenajarea terenurilor sau a sălilor de sport, astfel încât prin intermediul lor cât 

mai mulți copii să aibă posibilitatea de a face sport în condiții corespunzătoare. 

Fondul este finanțat de către Decathlon România și coordonat de Fundația Comunitară Brașov 

în colaborare cu Fundația Comunitară București. 

 

Obiective: 

1. Dezvoltarea infrastructurii sportive a instituțiilor de învățământ din 

municipiului Brașov, prin asigurarea spațiilor și dotărilor logistice necesare 

pentru creșterea calității actului educațional. 

2. Oferirea posibilității elevilor să desfășoare orele de sport, ori de gimnastică 

într-o sală echipată modern, adecvată pentru o multitudine de activități sportive 

și de recreere (ex. dans)  

3. Dezvoltarea abilităților fizice și îmbunătățirea stării psihice a elevilor prin 

intermediul sportului și a orelor de educație fizică. Promovarea conceptului de 

viață activă în cercul elevilor, concretizată în creșterea numărului de practicanți 

ai sportului, cu scopul de a preveni răspândirea sedentarismului și obezității în 

rândul populației școlare brașovene. 

Fondul Sportul pentru toți - pilonul Educație prin sport oferă finanțare nerambursabilă în 

valoare de 50.000 de euro, către 3-5 școli brașovene pentru reamenajarea sau îmbunătățirea 

facilităților pentru sport, fie că sunt terenuri în aer liber sau săli de sport. 

Căutăm să finanțăm proiecte de reabilitare/reamenajare infrastructură ale terenurilor de 

sport, ale sălilor de sport și a anexelor acestora din școlile brașovene. 

Acestea pot fi, dar nu sunt limitate la: 

- Renovări/reabilitări ale terenurilor de sport sau sălilor (schimbare/recondiționare 

podea, acoperiș, îmbunătățire încălzire sau ventilație în săli, reparare/egalizare șape de 

teren, recondiționări terenuri, etc.)   

- Construcția de mici facilități sportive adiționale, precum groapă de sărituri în lungime, 

culoare de alergare, gazon artificial, piste de atletism etc. 

- Reabilitare, dotare încăperi adiționale (vestiare, toalete și corpuri de duș etc.) 



 
 

 

 

 

 

 

- Achiziție de echipamente sportive și mobilier sportiv omologate, precum coșuri de 

baschet, porți de handbal sau fotbal, spaliere, fileuri de volei/tenis – inclusiv montarea 

stâlpilor de susținere, mobilier pentru sălile de sport, mobilier vestiare etc. 

 

Proiectele pot fi depuse de instituțiile de învățământ din municipiul Brașov.  

 

Condiții de eligibilitate: 

➢ sunt eligibile școlile gimnaziale, liceele și colegiile naționale de stat de pe teritoriul 

municipiului Brașov și asociațiile de părinți ale școlilor din Brașov. 

➢ în cazul diferitelor reabilitări realizate pentru o sală/ un teren de sport, acesta trebuie să 

fie într-una din situațiile menționate mai jos: 

○ în proprietatea instituției de învățământ 

○ să fie domeniu public,în  proprietatea administrației locale 

○ să aibă semnat contract de comodat/de închiriere pe o perioadă de min. 15 ani. 

Nu sunt eligibili să aplice angajați Decathlon sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți 

membri de gradul I și ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai 

angajaților Decathlon). 

➢ proiectul trebuie depus în formatul online și trebuie redactat în limba română, 

respectând numărul de caractere specificat, 

➢ coordonatorul de proiect trebuie să aibă domiciliul în Brașov și nu aplică la această 

finanțare ca reprezentant al unei asociații politice sau a unei firme comerciale, 

➢ proiectul nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau 

discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități 

fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau 

economice. 

 

Indicatori ai programului:  

1. vor fi reabilitate parțial sau reamenajate 3-5 săli/terenuri de sport din Brașov, 

2. vor fi introduse min. 2 activități sportive permanente în afara curriculei școlare la 

nivelul școlilor aplicante, 

3. minim 400 de elevi vor participa la activități sportive extracurriculare suplimentare în 

urma acestui fond, 

4. va fi inițiat minim un parteneriat public-privat la nivelul fiecărui aplicant.  

 

 



 
 

 

 

 

Activități eligibile: 

➢ Mici renovări ale terenurilor de sport sau sălilor: schimbare/recondiționare podea, 

îmbunătățire încălzire sau ventilație în săli, schimbare suprafață de joc (inclusiv 

reparare/egalizare șape de teren), zugrăvire, schimbare sistem de iluminat, trasare 

terenuri sau vopsit podea, recondiționări terenuri, reabilitare acoperiș etc. 

➢ Construcția de mici facilități sportive adiționale, precum groapă de sărituri în lungime, 

pistă de alergare, etc. 

➢ Achiziția de echipamente și mobilier sportiv omologate (maxim 30% din bugetul total 

al proiectului), precum coșuri de baschet, porți de handbal sau (mini) fotbal, spaliere, 

fileuri de volei/tenis – inclusiv montarea stâlpilor de susținere, mobilier pentru sălile 

de sport, mobilier vestiare etc.  

 * Vă rugăm să luați în calcul: existența planului de reabilitare specific, obținerea 

certificatului de urbanism și a tuturor documentelor cerute de lege în cazul reabilitărilor, care 

necesită astfel de documentații - documente menționate la Anexa nr. 3 - Documente necesare 

 Cheltuieli eligibile: 

➢ servicii de reabilitare  - acoperiș, rețea de iluminat, pereți și parchet, sistem de 

încălzire etc. 

➢ achiziție/serviciu de reabilitare sistem de aerisire 

➢ achiziție de materiale de bază necesare reabilitării 

➢ cheltuieli de echipamente și mobilier sportiv omologat - saltele de gimnastică, 

scară de gimnastică, bârnă, cal cu mânere, porți de fotbal/minifotbal, 

panouri/coșuri de baschet, masă de tenis, masă teqball, diferite plase (susținere, 

ocrotire, delimitare), etc. (maxim 30% din bugetul total al proiectului) 

Atenție:  

● doar materialele și echipamentele omologate sau însoțite de 

certificate de garanție, declarație de conformitate vor fi finanțate, 

● nu finanțăm proiecte axate numai pe dotare/achiziție de 

echipamente, 

● nu finanțăm exclusiv achiziția de materiale consumabile pentru 

orele de sport (de ex. mingi, rachete de tenis, palete de badminton, 

saltele de yoga etc); 

● nu pot fi finanțate instituțiile de învățământ privat 

➢ cheltuieli de promovare - panouri, bannere, etc. 

➢ cheltuieli de management proiect - maxim 20% din bugetul proiectului 

Numai cheltuielile realizate în perioada de implementare ale proiectului pot fi decontate! 

 



 
 

 

 

 

Vă sugerăm să obțineți oferte de preț de la cel puțin trei 

furnizori diferiți și să atașați în aplicație oferta cea mai bună.  Proiectelor selectate pe 

lista scurtă le vor fi cerute și celelalte două oferte de preț. 

Cheltuieli neeligibile: 

● cheltuieli legate de elaborarea de planuri și documentații de reabilitare 

● cheltuieli legate de obținerea avizelor, certificatelor 

● cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă 

● cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare 

● costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului 

● cheltuieli legate de consumabile 

● cheltuieli legate de achiziționarea unor echipamente/materiale neomologate sau 

fără garanție și declarație de conformitate 

Consultanță pentru aplicanți: 21.03. -06.05.2022 

Întâlnire de introducere de grup al programului: 24.03.2022., ora 17,00 

Sesiuni consultative: 

 31.03.2022, ora 17,00 

 14.04.2022, ora 17,00 

 28.04.2022, ora 17,00 

Sesiunile vor fi realizate online pe platforma zoom pe baza înscrierilor prealabile 

realizate la adresa erika@fundatiacomunitarabrasov.ro . 

Data lansării apelului de proiecte: 21.03.2022 

Termen de depunere a aplicației:09.05.2022 

 Modul de depunere a aplicației: 

1. completarea aplicației online 

2. trimiterea prin email la adresa erika@fundatiacomunitarabrasov.ro a 

următoarelor documente: 

a. Anexa 1 - BUGET completat 

b. Anexa 2 - GANTT completat 

c. Anexa 3 - Acord GDPR completat și semnat 

d. Folder digital cu fotografiile care prezintă situația actuală a 

infrastructurii sportive a școlii (trimise pe wetransfer.com în format 

JPG, reprezentative și de rezoluție bună) 

mailto:erika@fundatiacomunitarabrasov.ro
mailto:erika@fundatiacomunitarabrasov.ro


 
 

 

 

 

e. CIF-ul instituției 

f. Proiect tehnic/deviz/oferte de preț (în funcție de evaluarea proiectului 

în faza anterioară jurizării echipa fundației poate solicita informații 

suplimentare legate de ofertă, respectiv mai multe oferte de preț) 

3. trimiterea aplicației online 

În perioada apelului de propuneri de proiecte, organizăm sesiuni de discuții cu potențialii 

aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație.  

Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe e-mail. 

 

Procesul de selecție: 10 - 19.05. 2022 

1. Depunerea aplicației în formatul online pus la dispoziție de Fundația 

Comunitară Brașov. Participă la concursul de proiecte numai cele depuse 

până la data de 09.05.2022, ora 18:00. Vă informăm că instituțiile 

finanțate anul trecut cu proiecte de reabilitare, nu pot aplica în acest an. 

2. Preselecția proiectelor: analiza eligibilității și evaluarea proiectelor eligibile pe 

baza grilei de evaluare (Anexa 4) 

3. Selecția proiectelor finaliste de către juriul independent,  format din persoane 

cu experiență în domenii legate de educație fizică și sport în școli, de 

promovare a sportului pentru toți, și specialiști în domeniul de construcții, 

precum și un reprezentant al Decathlon România. Membrii juriului nu pot 

aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al 

juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare 

și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv. 

Componența juriului va fi publicat pe pagina de web al programului 

https://sportulpentrutoti.fundatiacomunitarabrasov.ro/  

Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul 

consideră necesar în perioada 16-18 mai 2022. 

 

Anunțul public al proiectelor finaliste ce urmează să fie finanțate: 20.05.2022. 

După parcurgerea acestor etape, selecția proiectelor este definitivă și nu poate fi 

contestată de aplicanți. 

Perioada de implementare a proiectelor: 01.06. - 31.10.2022. 

Data limită de depunere raport final: 15.11.2022. 

https://sportulpentrutoti.fundatiacomunitarabrasov.ro/


 
 

 

 

 

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin 

înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabrasov.ro. 

 

 

Finanțările sunt oferite de compania Decathlon România. 

Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, deține în momentul de 

față 28 de magazine la nivel național, 

la care se adaugă și platforma online, fiind prezent pe piața de retail sportiv din România încă 

din 2009, cu aproximativ 1500 de colaboratori în 2021. Decathlon oferă iubitorilor de sport 

articole și echipamente pentru mai mult de 80 de sporturi, conform celor mai înalte standarde 

de calitate și inovație în domeniu, păstrând in permanență obiectivul strategic de a face sportul 

accesibil cât mai multor români prin oferirea unui raport calitate - preț foarte bun. 

  

Magazinele includ produse aparținând mărcilor proprii, precum: Quechua, Btwin, Domyos, 

Nabaiji, etc, dar și altor mărci internaționale, adresându-se atât începătorilor, cât și sportivilor 

de nivel avansat sau profesionist.  

Incepand cu 2005, Decathlon colaborează cu mai mulți producători industriali, fabricând 

astfel chiar în România produse marcă proprie pentru drumeții montane, trekking și escaladă 

(încălțăminte), dar și pentru ciclism (articole textile și biciclete pentru adulți și copii), vândute 

în întreaga Europă cu eticheta "Fabricat în România". 

 

Fundația Comunitară Brașov are misiunea de a crea punți între nevoile și resursele locale și 

de a acționa ca un catalizator pentru o comunitate mai unită, mai generoasă și mai solidară. În 

activitatea noastră de 7 ani, am finanțat și mentorat 200 de proiecte comunitare și am acordat 

un buget de 2.745.929 lei prin mobilizarea donatorilor corporate, a celor individuali și a 

persoanelor resursă din comunitate.  

Fundația Comunitară Brașov este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 18 fundații 

comunitare din țară.  

Pentru mai multe detalii, vizitați www.fundatiacomunitarabrasov.ro 

Detalii despre mișcarea de fundații comunitare, puteți găsi, accesând: https://ffcr.ro/fundatii-

comunitare/ 
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