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Recomandări cu privire la îmbunătăţirea procedurii pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sighişoara pentru activităţi nonprofit

Contextul problemei

Neavând capacitatea financiară de a accesa finanţări din fonduri publice naţionale, organizaţiile
comunitare care activează în cadrul unei comunităţi locale sunt din ce în ce mai interesate în accesarea
unor fonduri nerambursabile din bugetul local, fonduri din care acestea pot acoperi o parte din
cheltuielile proiectelor lor cu buget mai redus.
Din acest motiv, planificarea participativă în ceea ce priveşte alocarea eficientă a finanţărilor
nerambursabile din bugetul local, poate fi o practică eficientă pentru identificarea nevoilor de dezvoltare
a organizaţiilor civice locale şi pentru întărirea colaborării dintre administraţia locală şi mediul civic local.

Recomandări

Planificarea participativă a alocărilor financiare din bugetul local poate dezvolta un cadru de dialog ce
duce la o bună implementare a strategiei locale. Mobilizarea sectorului civic pentru a dezvolta strategii
individuale care corespund cu viziunea de dezvoltare a oraşului rezultă în coordonarea eficientă a
resurselor locale, fie a resurselor financiare, fie a resurselor imateriale.
Transparenţa deciziilor legate de procesul de acordare de finanţări din bugetul local - identificarea
priorităţilor, ariilor de intervenţie sau a criteriilor de selecţie - încurajează participarea organizaţiilor civice
în procesul de planificare şi dezvoltare locală şi reduc riscul investirii banilor publici în proiecte şi iniţiative
care nu răspund priorităţiilor de dezvoltare ale comunităţii.
În strategia de dezvoltare a oraşului Sighişoara una dintre direcţiile de dezvoltare prioritară identificată a
fost “Sprijinirea dezvoltării societăţii civile la nivel social, cultural şi economic”. Este important, aşadar,
ca pe lângă domeniul culturii să fie incluse şi alte domenii de activitate în lista activităţilor eligibile pentru
finanţări locale, cum ar fi activităţi legate de educaţie, cultură, social, sport şi tineret, pentru a oferi şanse
egale pentru toate organizaţiile locale, indiferent de domeniul în care activează.
De asemenea, acordarea unui punctaj în baza unei evaluări obiective a proiectelor depuse la primărie spre
finanţare şi comunicarea transparentă a rezultatelor oferă o şansă tuturor aplicanţilor de a îmbunătăţi în
viitor calitatea iniţiativelor propuse.
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În baza diagnozei prezentate în cadrul Strategiei de dezvoltare economico-sociale a municipiului Sighişoara pentru perioada 2008-2013, punctele slabe amintite în cadrul relaţiei dintre sectorul civic şi APL la
nivelul oraşului Sighişoara au fost următoarele:
•
•
•
•
•
•

Lipsa subcontractării unor servicii sociale din partea APL
Lipsa întâlnirilor / comunicării regulate între ONG-uri.
Neanunţarea proiectelor de către ONG. Lipsa colaborării/sinergiei dintre ONG-uri.
Existenţa deschiderii din partea APL faţă de activităţile ONG-urilor însă în contextul lipsei unei metodologii de lucru privind colaborarea.
Implicare insuficientă a sectorului economic în susţinerea activităţilor ONG-urilor.
Lipsa parteneriatelor public-privat (PPP)

Consideram că planificarea participativă a finanţărilor din bugetul local acordate organizaţiilor civice locale şi dezvoltarea bazată pe dialog a a unui cadru al finanţărilor (identificarea nevoilor existente ale organizaţiilor locale, includerea mai multor domenii de activitate pe lângă domeniul culturii, evaluarea
transparentă şi bazată pe punctaj a proiectelor depuse) pot contribui la îmbunătăţirea aspectelor sus
amintite.

Implicarea activă a organizaţiilor civice în dezvoltarea unui cadru de finanţări din bugetul local, oferă posibilitatea menţinerii comunicării regulate cu ONG-uri, facilitează colaborarea dintre organizaţii şi relevă
sinergiile iniţiativelor acestora. Planificarea participativă a bugetului alocat pentru fonduri nerambursabile
poate fi un prim pas în dezvoltarea unei metodologii de lucru în baza careia organizaţiile civice pot colabora cu administraţia locală. Totodată, prin planificarea participativă, ele pot avea posibilitatea de a-şi
promova iniţiativele în vederea stabilirii unor parteneriate public-privat (PPP) şi de a obţine fonduri şi din
alte surse (sectorul privat), prin capitalizarea rolului de mediator dintre sectorul economic şi cel civic al
administraţiei locale.

