
FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA –F.A.P.R. 
 

PROGRAMUL DE FINANȚARE  
„LUCREAZĂ CU NOI PENTRU PROPRIETARI” 

PROPRIETAR ANUL 2021 reprezintă un concept cu un conținut amplu de activități 
dedicate proprietarilor din blocurile de locuințe din România. 

Sprijin financiar pentru idei și proiecte privind activități utile în blocurile de locuințe 

Orice persoană fizică din România, indiferent de vârstă, poate obține o finanțare de 
cel puțin 10.000 euro pentru punerea în practică a unei idei sau a unui proiect în 
orice domeniu de activitate și de orice natură în ceea ce privește strict viața la bloc. 

Ameliorarea crizei și problemelor majore din cadrul comunităților din blocurile de 
locuințe 

PROPRIETAR ANUL 2021 este cel mai modern, îndrăzneț și curajos program 
dedicat societății civile din blocurile de locuințe din România.  

Se adresează tuturor persoanelor fizice care vor să se implice economic și social și 
au o ambiție puternică de a se dezvolta. 

Fiecare persoană fizică poate primi o sumă de minim 10.000 EUR ca finanțare pentru 
sprijin în inițierea unei afaceri personale și mentorat.   

Performanțe economico-sociale în blocurile de locuințe   

PROPRIETAR ANUL 2021 are ca scop eficientizarea activităților privind viața la bloc 
– individuală și în comun, implementarea costului corect de întreținere la bloc, 
reducerea pierderilor financiare, reducerea riscurilor, creșterea calității serviciilor de 
utilități, prevenirea aparației fenomenelor infracționale și multe alte activități de orice 
natură – tehnice, juridice, economice, sociale - pe care solicitantul de finanțare le 
poate gândi și aplica.   

Eligibilitate 

Finanțarea vizează idei sau proiecte care au la bază: 

Voința personală, ambiție 

Realism, Viziune pe termen mediu și lung 

Pragmatism 

Rentabilitate, Eficiență 

Predictibilitate efecte pozitive 

Aplicabilitate 
 

Persoanele interesate pot trimite, în format personal, ideea sau proiectul pe scurt la adresa 
office@fapr.ro. După analiză și selecție câștigătorii vor fi contactați. 
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