COMUNICAT DE PRESĂ
 START în Programul de Granturi ,,Electrica pune România într-o
altă lumină” 2019 - a patra ediție
București, 27 august - Electrica a lansat, astăzi, cea de-a patra ediţie a Programului de
Granturi “Electrica pune România într-o altă lumină”, o competiţie naţională de proiecte,
prin intermediul căreia compania încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor
să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta.
Programul se desfășoară, în perioada 27 august - 22 octombrie 2019, pe
www.electrica.ro/csr/program_granturi, iar valoarea totală a finanţării oferite de Electrica
este de 50.000 de euro.
Prin programul “Electrica pune România într-o altă lumină” vor fi finanțate inițiative din
domeniile educație, servicii sociale și de sănătate, mediu, cultură şi sport. Atât persoanele
fizice, cât și organizațiile neguvernamentale și instituțiile de învăţământ au oportunitatea
să propună proiecte prin care pot solicita finanțare din partea Electrica, conform Politicii
privind acordarea de granturi, disponibilă aici: https://www.electrica.ro/politica-de-granturi/
Competiția se va desfăşura în următoarele etape:





Înscrierea propunerilor de proiect, prin completarea şi transmiterea unui formular
disponibil pe www.electrica.ro (27 august - 24 septembrie);
Perioada de verificare a eligibilității propunerilor de proiect înscrise, conform Politicii
privind acordarea de granturi (24 septembrie - 15 octombrie);
Jurizarea propunerilor de proiecte eligibile (15- 21 octombrie);
Anunţarea câştigătorilor pe www.electrica.ro (22 octombrie);

Mai multe detalii despre procedura de înscriere, etapele programului, criteriile de
eligibilitate, precum și criteriile de selecție a proiectelor găsiţi în pagina
www.electrica.ro/csr/program_granturi.
____________________________________________________________________________________
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România,
precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională - cu
organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia
Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii
energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din
București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și
furnizării energiei electrice din România.
_________________________________________________________________________________
Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro.
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