
 

TEDxEroilor Award – Regulament 
 

Înainte de completarea formularului de aplicare, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații 

despre TEDxEroilor Award, criteriile de eligibilitate și etapele procesului de selecție. 

TEDxEroilor Award este un premiu inspirat de TED Prize și este modul nostru de a face un pas în plus 

de la idei demne de răspândit la acțiune. Competiția este organizată de TEDxEroilor, iar premiul este 

prezentat de AROBS Transilvania Software și susținut de Impact Hub Cluj-Napoca. Scopul premiului 

este de a susține un proiect care va avea un impact pozitiv asupra comunității din județele: Cluj, 

Alba, Mureș, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Bihor. 

Premiul cuprinde: 

• O finanțare de 4.000 Euro și un abonament Hub Unlimited de 6 luni la Impact Hub Cluj-

Napoca 

• Consultanță, coaching și promovare, toate adaptate nevoilor proiectului câștigător 

• Servicii și reduceri utile proiectului câștigător 

Cine poate depune un proiect? 

Se pot înscrie în concurs persoane fizice, ONG-uri sau SRL-uri. În cazul câștigării premiului de către o 

persoană fizică, aceasta va trebui să se constituie într-o entitate juridică. Proiectele pot fi depuse de 

persoane individuale sau echipe. 

Nu sunt eligibili membrii echipei TEDxEroilor, angajații AROBS Transilvania Software sau Impact Hub 

Cluj-Napoca și nici membrii de gradul I și II ai familiilor acestora. 

Proiectele înscrise în concurs pot fi în faza de planificare sau în faza incipientă de implementare. 

Un solicitant se poate înscrie cu maximum două proiecte. 

Criterii de eligibilitate: 

• Echipa de proiect are posibilitatea de a acoperi 10% din valoarea proiectului propus 

• Proiectul trebuie să aibă un impact pozitiv asupra comunității din județele: Cluj, Alba, Mureș, 

Sibiu, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Bihor 

• Proiectul trebuie să fie sustenabil, adică să poată continua și după epuizarea finanțării 

Procesul de jurizare (3 etape): 

1. Proiectele înscrise vor fi analizate de un juriu a cărui componență va fi anunțată până în 21 aprilie 

2017. 

 

 



Membrii juriului vor ține cont de următoarele criterii de evaluare: 

• Relevanța proiectului pentru grupul țintă (Cluj, Alba, Mureș, Sibiu, Bistrița-Năsăud, 

Maramureș, Sălaj și Bihor) – 30% 

• Sustenabilitatea financiară a proiectului – 30% 

• Impactul proiectului (schimbări generate, număr de beneficiari) și impactul pe care 

TEDxEroilor Award îl va avea asupra proiectului câștigător – 30% 

Juriul va selecta 6 proiecte pe baza datelor furnizate prin formularul de aplicare. 

2. Echipele celor 6 proiecte vor fi invitate la o sesiune de „pitching”, în urma căreia vor fi selectate de 

juriu 3 proiecte finaliste. Fiecare echipă va avea la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta ideea și 

motivele pentru care ar merita să fie selectate între finaliste. Fiecare prezentare va fi urmată de o 

sesiune de întrebări și răspunsuri. 

3. Toate cele 3 echipe finaliste vor beneficia de un „pitch” de 5 minute în cadrul evenimentului 

TEDxEroilor din 6 - 7 mai 2017 de la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Publicul va vota 

pe parcursul celor 2 zile proiectul câștigător. Acesta va fi anunțat la finalul evenimentului. 

Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate 

viziunii TEDxEroilor Award. Decizia juriului nu poate fi contestată și este definitivă. 

Care este valoarea TEDxEroilor Award? 

Proiectul câștigător va primi o finanțare de 4.000 Euro oferită de AROBS Transilvania Software. 

Banii vor fi alocați secvențial pe măsura demonstrării progresului și a necesității cheltuielilor. 

Echipa câștigătoare va primi din partea Impact Hub Cluj-Napoca un abonament HubUnlimited pe o 

perioadă de un jumatate de an. 

Echipa câștigătoare va beneficia timp de un an de coaching, consultanță și ajutor în promovare din 

partea TEDxEroilor și Impact Hub Cluj-Napoca. Forma exactă a acestor beneficii va fi definită după 

anunțarea câștigătorului, în cadrul unei întâlniri de evaluare, pentru a fi adaptată necesităților 

proiectului și echipei. 

Raportarea progresului 

Câștigătorul TEDxEroilor Award va raporta lunar, timp de un an, progresul înregistrat. Indicatorii 

după care se va face raportarea vor fi definiți în cadrul întâlnirii de evaluare, pentru a fi adaptați 

proiectului. 

Calendarul programului 

• 31 martie – 20 aprilie: perioada de aplicare 

• 21 – 23 aprilie: selecția finaliștilor 

• 26 – 28 aprilie: pitch-uri, data exactă va fi anunțată ulterior 

• 05 – 06 mai: alegerea câștigătorului în cadrul evenimentului TEDxEroilor Challenging 

Tomorrow 

• 08 – 19 mai: întâlnirea de evaluare a nevoilor proiectului câștigător 

 



Alte informații 

Datorită numărului mare de aplicații așteptate, juriul va acorda feedback doar proiectelor selectate 

pentru pitch-uri. 

Pentru orice întrebări legate de TEDxEroilor Award ne puteți contacta pe adresa de e-mail 

contact@tedxeroilor.com. Toate întrebările primite și răspunsurile aferente vor fi publicate pe 

website-ul TEDxEroilor (www.tedxeroilor.com). 


