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Comunicat de presă 
Sibiu, 26 ianuarie 2014 

 

Ai o idee care schimbă Sibiul în bine? Hai cu 
ea la SemiMaraton!  

 
 SemiMaraton Sibiu dă startul înscrierilor de proiecte  
 Sunt încurajate proiectele inovative și cele depuse de echipe 

informale  
 Un juriu imparțial, format din reprezentați ai comunității 

sibiene, vor selecta cele mai bune 20 de proiecte locale  
 
 

Sibiu, 26 ianuarie 2016 – Fundația Comunitară Sibiu dă startul înscrierilor de 
proiecte pentru a cincea ediție a SemiMaraton Sibiu. Oricine are o idee pentru a 
schimba în bine comunitatea locală e invitat să se înscrie până în 22 februarie.  

SemiMaraton Sibiu, cel mai mare eveniment local de strângere de fonduri, va 
avea loc în 28 mai 2016. În această fază a programului, se caută 21 de idei care, 
printr-o abordare inovatoare, să rezolve probleme ale comunității și să crească 
calitatea vieții din Sibiu.  

În cadrul ediției 2016 a SemiMaratonului sunt încurajate proiectele care includ 
elemente inovative și inițiativele noi, venite din partea unor echipe informale.  
Adică proiectele creative, care se bazează pe concepte noi sau care utilizează 
idei deja existente în modalități neașteptate și care generează valoare 
comunității locale. Proiectele pot fi propuse de echipe informale alcătuite din 
persoane fizice (grupuri de inițiativă) precum și de organizațiile non-profit 
(ONG-uri) din județul Sibiu. 

Aplicațiile de proiecte se depun online pe www.maratonsibiu.ro până la data 
de 22 februarie, ora 23.59. Evaluarea și selecția proiectelor vor fi făcute de un 
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juriu format din reprezentanți ai comunității, care vor alege cele mai 
bune 20 de proiecte locale trimise până la termenul limită.  

Pentru prima dată, sibienii vor alerga la SemiMaraton Sibiu și pentru o cauză 
națională. Astfel, un proiect de impact național, relevant pentru comunitatea 
sibiană, va fi selectat pe baza propunerilor și votului publicului în aceeași 
perioadă. 

*** 

SemiMaraton Sibiu este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru 
cauze din comunitatea locală, organizat de Fundația Comunitară Sibiu. În 
tradiția Maratonului de la Londra, cel mai mare eveniment de strângere de 
fonduri din lume, acesta combină bucuria de a alerga cu bucuria de a dărui. 
 
Fundația Comunitară Sibiu pune la dispoziția sibienilor  o platformă de atragere 
de fonduri prin care sunt sprijinite atât inițiativele venite din partea grupurilor 
de inițiativă, cât și a organizațiilor non-profit din Sibiu. Evenimentul aduce 
împreună cetățeni, organizații, companii și autorități publice. 
  
La ultima ediție din 2015, SemiMaraton Sibiu a adus la start peste 1200 de 
persoane care au alergat pentru o cauză în care cred, aceștia fiind sprijiniți de 
peste 2000 de donatori.  Au fost strânși aproape 200.000 lei, fonduri care au 
finanțat 21 de proiecte ale organizațiilor non-profit sibiene, proiecte cu impact 
în comunitatea locală.  
  
Pentru mai multe informații despre înscrierea proiectelor și despre eveniment, 
vă rugăm să accesați www.maratonsibiu.ro .  

Fundația Comunitară Sibiu este un finanţator privat local care identifică, 
promovează şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii sibiene - ONG-uri, 
grupuri de iniţiativă, companii, persoane fizice - contribuind astfel la 
dezvoltarea locala. Fondurile sunt colectate, administrate şi distribuite 
transparent prin intermediul granturilor și a burselor.  
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