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1 2019-1-RO01-ESC52-078152 Asociația „Grup de acțiune locală Banat-Vest” 914859575 Jimbolia Timiș Sprijin/ Găzduire Da Da 31.12.2020 Eligibil 31.12.2020
Sprijin/ 

Găzduire

Se acordă certificare pentru găzduirea 

simultană a 8 voluntari implicați în activități 

individuale de peste două luni și găzduire 

simultană a 8 voluntari implicați în activități 

de până la 2 luni.

Da Da Aprobat

2 2020-1-RO01-ESC52-078167 Asociația „Association colour your dreams” E10151716 Târgu-Jiu Gorj Sprijin/ Găzduire Nu Nu 31.12.2020 Eligibil 31.12.2020
Sprijin/ 

Găzduire

Se acordă certificare pentru găzduirea 

simultană a 10 voluntari implicați în 

activități individuale  peste două luni.

N/A N/A Aprobat

3 2019-1-RO01-ESC52-078142 Asociația Green School 923763496 Cluj-Napoca Cluj Sprijin/ Găzduire Nu Nu 31.12.2020 Eligibil 31.12.2020
Sprijin/ 

Găzduire

Pentru sediul principal se acordă certificare 

pentru găzduirea simultană a 10 voluntari 

pentru activități individuale peste 2 luni și 14 

voluntari în activități individuale care 

durează până la 2 luni (oportunități reduse)

Pentru sediul din Mărăști, se acordă 

certificare pentru găzduirea simultană a 10 

voluntari pentru activități individuale peste 2 

luni și 14 voluntari în activități individuale 

care durează până la 2 luni (oportunități 

reduse)

Pentru sediul din Grigorescue se acordă 

certificare pentru găzduirea simultană a 10 

voluntari pentru activități individuale peste 2 

luni și 14 voluntari în activități individuale 

care durează până la 2 luni (oportunități 

reduse)

N/A N/A Aprobat

4 2020-1-RO01-ESC52-078164 Fundația Județeană pentru Tineret Timiș E10076220 Timișoara Timiș Sprijin/ Găzduire Da Da 12/31/2020 Eligibil 12/31/2020
Sprijin/ 

Găzduire

Se acordă certificare pentru sediul principal 

pentru găzduirea simultană a 40 voluntari 

implicați în activități individuale de peste 

două luni, găzduire simultană pentru 40 de 

voluntari în activități individuale de pana la 

două luni și 40 de voluntari per activitate de 

voluntariat în echipă la sediul solicitantului. 

Pentru cele 6 puncte de lucru (centre) se 

acordă certificare pentru gazduirea 

simultana a 10 voluntari cu activitati de peste 

2 luni,10 voluntari în activități de pana la 2 

luni și 40 de voluntari în activități de 

voluntariat în echipă pentru fiecare centru. 

Da Da Aprobat

5 2019-1-RO01-ESC52-078148
Gutenberg - Organizația studenților vorbitori 

de limbă germană
938851458 Cluj-Napoca Cluj Sprijin/ Găzduire Nu Nu 12/31/2020 Eligibil 12/31/2020

Sprijin/ 

Găzduire

Se acordă certificare pentru găzduirea 

simultană a  2 voluntari implicați în activități 

individuale de peste două luni.

N/A N/A Aprobat

6 2019-1-RO01-ESC52-078157 Asociația Up Charity 901763702 Haghig Covasna Sprijin/ Găzduire Da Da 31.12.2020 Eligibil N/A N/A Nu Nu Respins
Organizația nu îndeplinește 

condițiile pentru certificare.

7 2019-1-RO01-ESC52-078141
Asociația „Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm și 

Evoluăm”
918711639 Râmnicu Vâlcea Vâlcea Sprijin/ Găzduire Da Da 31.12.2020 Eligibil N/A N/A NU Nu Respins

Organizația nu îndeplinește 

condițiile pentru certificare.
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