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Sponsor anual
• Valoarea pachetului de sponsorizare: 15.000 EUR

Beneficii pentru sponsor
VIZIBILITATE
Publicarea a dou machete de  pagin color cu mulumiri adresate sponsorilor în
sptmânalul “Academia Caavencu” i în cotidianul “Cotidianul”.
Ocazional, se pot publica machete suplimentare, atunci când Salvai Delta înregistreaz
succese deosebite.
Prezena în comunicatele de pres i pe toate materialele promoionale generale sau legate
de proiectele/evenimentele Asociaiei Salvai Dunrea i Delta.
Ex.: brouri informative, raport anual, bannere pentru diverse evenimente.

Prezena pe website-ul Salvai Delta, www.salvatidelta.ro i în Raportul Anual.

ASOCIERE
Asocierea cu una dintrece cele mai vizibile i apreciate organizaii nonguvernamentale de
mediu.

LOBBY & PR
La evenimentele organizate de Salvai Delta particip numeroi demnitari i jurnaliti. Astfel,
aceste evenimente ofer oportuniti importante de lobby & PR pentru sponsorii notri.
În 2008, mediatizarea evenimentelor Salvai Delta în presa scris central i
local a fost de peste 200 de articole, iar la televiziunile centrale de peste 20
de apariii.
În 2007, mediatizarea evenimentelor Salvai Delta în presa scris central i
local a fost de peste 110 de articole, iar la televiziunile centrale de peste 55
de apariii.
În 2006, mediatizarea evenimentelor Salvai Delta în presa scris central i
local a fost de peste 100 de articole, iar la televiziunile centrale de peste 20
de apariii.
În 2005, evenimentele Salvai Delta au fost mediatizate în mai mult de 10
apariii în jurnalele de televiziune din prime-time.

IMPLICAREA ÎN MEDIUL ONG
Sponsorul poate s foloseasc evenimentele Salvai Delta ca oportuniti de implicare în
viaa comunitii i de socializare pentru staff-ul propriu prin activiti de team building.
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Sponsor al Simpozionului Naional
«Avem o Delt. Cum procedm?»
Ediia a V-a, 2009
Valoarea pachetului de sponsorizare:
• sponsor 15.000 EUR
• sponsor principal 20.000 EUR
• co-organizator 30.000 EUR

Beneficii pentru sponsor
VIZIBILITATE
Publicarea unei machete de  pagin color a evenimentului, cu menionarea sponsorului, în
publicaiile partenere.
Prezena în toate materialele promoionale ale evenimentului:
• machetele simpozionului
• programul simpozionului
• spider în holul de primire
• roll-up-uri lâng podium
• vizualul conferinei proiectat pe ecran.
Menionarea sponsorului în discursurile de introducere i de închidere ale Simpozionului,
în comunicatele de pres, pe website-ul www.salvatidelta.ro i în cadrul Raportului
anual în lista sponsorilor i la pagina dedicat Simpozionului.
Posibilitatea de a oferi participanilor la Simpozion materiale promoionale proprii.
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Premierul Clin Popescu-Triceanu, Ministrul Mediului i Dezvoltrii Durabile, Korodi
Attila, i Ministrul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Dacian Ciolo
la ediia din anul 2008 a Simpozionului
ASOCIERE
Asocierea cu cel mai important eveniment de lobby ecologist din România, aflat deja la a Va ediie.
Ai dovedit, aa cum spuneam la simpozionul
precedent, c nu irosii timpul i banii i v-ai
propus câteva dintre inte, iar pe unele dintre
ele le-ai i atins. Delta înseamn via, i
dac salvm Delta, salvm viaa. Aa încât,
putei s contai pe sprijinul Guvernului, al
Ministerului Mediului i v urez mult succes la
simpozionul pe care l-ai organizat!
Premierul Clin Popescu-Triceanu, la ediia
din anul 2006 a Simpozionului

LOBBY & PR
Între participanii la Simpozion, se numr membri ai Guvernului, ai Parlamentului, ai
autoritilor locale i ai autoritilor centrale.
Sponsorii sunt menionai în toate materialele difuzate jurnalitilor, prcum i în materialele
oferite sponsorilor.
Materiale despre Simpozion vor aprea în presa scris central i local (Tulcea), precum i
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pe posturile de televiziune naionale.
•

La prima ediie, în 2005, Antena 1, TVR, Realitatea TV i B1TV au transmis tiri
despre Simpozion în jurnalele din prime-time.

•

Ediia din 2006 a beneficiat de prezena premierului Clin Popescu-Triceanu i de
participarea unui numr mare de oficialiti politice, administrative i mediatice în
deschiderea evenimentului i la vizionarea filmului “Chipurile Deltei”, un documentar
produs de „Salvai Delta” i difuzat la Televiziunea Român, precum i în cadrul unor
festivaluri de film.

•

La ediia a treia, în 2007, premierul Clin Popescu-Triceanu a participat, din nou, la
Simpozion, alturi de Ministrul Korodi Attila i secretarul executiv al ICPDR, dl. Philip
Weller, i numeroase alte oficialiti politice, administrative i mediatice. S-au pus
bazele a 4 grupe de lucru (reconstrucie ecologic, centrale eoliene, pescuit industrial
i Regulamentul cadru de urbanism i arhitectur în Delta Dunrii), care s-au mai
întrunit pe parcursul lui 2007 i 2008 i ale cror rezultate vor fi prezentate la ediia a
patra. Filmul lui Al Gore, „Un adevr incomod”, a fost proiectat pentru participani la
finalul Simpozionului.

•

La ediia a patra, în 2008, au participat premierul Clin Popescu-Triceanu, Ministrul
Korodi Attila, Ministrul Dacian Ciolo i ali reprezentani ai autoritilor locale i
centrale cu putere de decizie asupra Deltei Dunrii. Au continuat discuiile în cadrul
celor patru grupe de lucru (reconstrucie ecologic, centrale eoliene, pescuit
industrial i Regulamentul cadru de urbanism i arhitectur în Delta Dunrii).

Simpozionul ofer astfel oportuniti importante de lobby & PR pentru sponsorii notri.
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Sponsor al unui proiect al Salvai Delta
• Valoarea pachetului de sponsorizare: 30.000 EUR
VIZIBILITATE
Prezena cu meniunea „sponsor principal” pe toate materialele promoionale (program,
spider în cadrul evenimentului, roll-up în spaiul de desfurare a evenimentului, proiecii,
tricouri, mape, epci etc.) ale proiectului, în toate materialele i machetele de pres
despre proiect i în seciunea dedicat din Raportul anual al Salvai Delta (la pagina
proiectului).
Prezena siglei sponsorului pe website-ul www.salvatidelta.ro.
Menionarea sponsorului în discursurile din cadrul evenimentului.

Sunt foarte multe probleme în Delt, iar
campania lansat astzi este salutar.
Mi s-a prut c este un tip de aciune în care
preedintele se poate implica. Dac avem o
bogie perpetu, ea este Delta i depinde de
noi s nu o distrugem.
Aciunea Asociaiei “Salvai Delta” este
binevenit, pentru c Delta Dunrii i fondul
forestier sunt cele mai mari avuii ale României
i trebuie pstrate în cele mai bune condiii.
Preedintele Traian Bsescu
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BURSA DE PROIECTE 2009
I. Proiecte de Mediu

TABRA DE CUR ENIE SDD
Asigurarea unei prezene continue a voluntarilor în Delta
Dunrii pe perioada sezonului turistic (1 iunie-1 septembrie)
pentru aciuni de curenie, informare turistic, educaie
ecologic etc.

Costuri:
• 20.000 EUR – faza iniial: studiu de fezabilitate, încheierea
parteneriatelor cu autoritile locale, încheierea contractelor de
servicii, achiziionarea materialelor i echipamentelor,
construirea taberei
• 50.000 EUR/lun – cheltuieli pentru meninerea unei
prezene continue de 20 persoane/zi

« Pune capac mizeriei din Delt »
Campania toamn 2007, Murighiol

MONTRII DELTEI
Reciclare Creativ
• Campanie de colectare de deeuri de pe teritoriul Deltei Dunrii urmat de o component
creativ cu scop educativ: atragerea ateniei publice asupra polurii i încurajarea unui
comportament ecologic
• Echipe de voluntari însoii de un artist plastic i un tehnician
• Deeurile colectate vor constitui materia prim pentru construirea unor personaje groteti
de mari dimensiuni: Montrii Deltei
• Montrii vor decora iniial malurile canalelor Deltei, iar la sfâritul sezonului turistic (1
septembrie) vor fi transportai pe ap pentru a fi expui în alte locuri (Tulcea, Sulina,
Murighiol sau chiar Bucureti)
• Campania de colectare a deeurilor (7 zile)
• Creaie i construcie Montri (3 zile)

Costuri: 55.000 EUR:
• Taxe profesionale artiti plastici (drepturi de autor, proiect): 2.000 EUR x 5 echipe
• Tehnicieni (taxe profesionale, proiect, asisten construcie, materiale i echipamente
de asamblare): 3.000 EUR x 5 echipe
• Transport, cazare*, mese echipe: 5.000 EUR /echip x 5 echipe
• Concept, coordonare proiect: 5.000 EURO
*realizarea Taberei SDD reduce considerabil costurile de cazare
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SALVA I DELTA LA MUNTE I LA MARE
Facilitarea unui schimb de experien ecologic i intercultural între elevi din colile din Delta
ASOCIA IA SALVA I DUNREA I DELTA
Dunrii i elevi din judeul Harghita
Str Suvenir nr 8 sect 2

Activit i:
Bucureti 020741 România
Tel: +40 21 211 89 12
• Identificarea colilor din Delta Dunrii i judeul Harghita care s fac parte din proiect
Fax: +40 21 211 89 13
• Facilitarea unui contact între 2 coli, una din Delta Dunrii i una din judeul Harghita
www.salvatidelta.ro
• Lansarea, în cadrul celor 2 coli, a unor concursuri pe teme ecologice i culturale
pentru
formarea unor grupe de 20 de elevi
• Organizarea a dou tabere de var atât în Delta Dunrii, cât i în zona montan a judeului
Harghita pentru cele 2 grupe de elevi.
Costuri tabra: 25.000 EUR

Grup de copii din Delt participani în proiectul ”SDD la munte i la mare” în 2008
desfurat în Sf. Gheorghe, jud. Tulcea i în Remetea, jud Harghita

TABR DE VOLUNTARI PENTRU AC IUNI DE ÎMPDURIRE
Sprijinirea instituiilor statului în aciuni de împdurire cu ajutorul voluntarilor
Activit i:
• Contactarea instituiilor care au ca obiectiv realizarea de proiecte de împdurire (Romsilva,
Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii)
Registrul Asocia iilor i Funda iilor dosar nr. 256/PJ/2004, grefa Judec toriei sector 1
C.I.F.16500452/2004 Banca Unicredit iriac – sucursala Traian – Cont: RO43 BACX 0000 0030 1891 9000

• Formarea echipelor de voluntari i participarea voluntarilor la aciunile de împdurire
• Construirea de ctre voluntari a unui Totem care s simbolizeze “furia omului împotriva
naturii”
Costuri 30.000 EUR/ 50 voluntari / sptmână

DUI CU PLUTA PE DUNRE
Creterea responsabilitii de mediu în rândul elevilor din colile dunrene
Activit i:
• Identificarea colilor de pe întreg parcursul Dunrii care vor face parte din proiect
• Constituirea unor grupe de 20 elevi în cadrul fiecrei coli
• Identificarea unor facilitatori în cadrul proiectului
• Lansarea unui concurs între colile incluse în proiect pentru construirea unor plute din
PET-uri
• Deplasarea cu plutele construite în cadrul proiectului pe întreg cursul Dunrii
• Premierea echipei câtigtoare
• Reciclarea PET-urilor din care sunt construite plutele
• Implicarea presei pe parcursul întregului proiect
Costuri 45.000 EUR
• Tehnicieni (taxe profesionale, proiect, asisten construcie, materiale i echipamente
de asamblare) 3.000 EUR x 5 echipe
• Transport, cazare*, mese echipe 5.000 EUR/echip x 5 echipe
• Concept, coordonare proiect 5.000 EUR
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II. Proiecte Eco-Sociale
GHIDUL TURISTIC AL DELTEI
Un ghid turistic realizat de Salvai Delta, asemntor ghidurilor Lonely Planet, va conine
urmtoarele informaii utile pentru turitii care vin în Delta Dunrii:
• informaii generale despre Rezervaia Biosferei Delta Dunrii i fotografii relevante (istoric,
acces, economie, flor, faun, clim, ape, trasee etc.)
• o cartografiere realizat pe toate traseele turistice ale Deltei, cu detalierea obiectivelor
turistice i a punctelor de maxim interes
• informaii despre ce se poate face în Delta Dunrii (pescuit, bird watching etc.) i ce nu se
poate face (nu se vâneaz, nu se arunc gunoaiele în natur, ci se duc la un punct de
colectare într-o localitate etc.) – un cod al comportamentului ecologic i de bun sim în
Delta Dunrii
• informaii despre cele 2 orae (Sulina i Tulcea) i satele mai importante din Delt:
informaii generale, istoric, informaii utile (unde este poliia, spitalul, primria),
recomandri (asemntoare celor din Ghidul Michelin) pentru cazare i restaurante cu
descriere, posibiliti de recreere (pescuit, bird watching, plimbri cu barca, vizite la locuri
istorice, informaii interesante despre localitate etc.) i fotografii relevante din aceste
localiti
• tradiii i obiceiuri în Delta Dunrii (în anumite localiti – C.A. Rosetti, Caraorman - se pun
cranii de cal la poart pentru ca asupra acestora s cad eventualele blesteme, barcagii
lipoveni iau în nume de ru dac cineva fluier în barc etc.)
• dicionar al termenilor folosii uzual în Delta Dunrii (ex. ghionder este o prjin din lemn
folosit la împingerea brcii, zaton este un lac de form alungit etc.).
Costuri:
• documentare: 15.000 EUR
• drepturi de autor, hri, foto: 20.000 EUR
• tiprire 2.000 buci: 25.000 EUR

TABRA DE FOTOGRAFIE ÎN DELT
O sptmân în care sunt instruii în Delt 20 de tineri fotografi amatori cu sprijinul
www.fotografa.ro care îi va selecta. Trainerii, cunoscui fotografi profesioniti i cunosctori
ai Deltei Dunrii, vor lucra cot la cot cu ei pentru a realiza cele mai frumoase fotografii ale
Deltei. La final, va rezulta o selecie de 60 de fotografii pe care le vom transforma într-o
expoziie de strad pe care o vom realiza în Bucureti, Cluj, Iai, Timioara, Braov. Tinerii
fotografi ar urma s fie cazai pe un ponton plutitor pentru a avea acces mai uor la diverse
locuri din Delt care prezint interes pentru proiect.
Costuri
• Tabra: 30.000 EUR
• Expoziiile în ar: 8.000 EUR/ora
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CALENDAR DELTA DUNRII 2010
Calendarul Asociaiei Salvai Dunrea i Delta pentru anul 2010 poate fi realizat în cadrul
proiectului „Tabra de fotografie” sau ca un proiect separat (prin cumprarea unor fotografii
pentru acest calendar).
Varianta 1. Dac va fi realizat ca parte a proiectului „Tabra de fotografie”, atunci fotografiile
obinute în cadrul proiectului pot fi folosite i pentru calendar fr a mai fi nevoie de altele
noi.
Sponsorul calendarului, acelai ca i în cazul ghidului turistic, se va bucura de aceleai
beneficii (numele i logo-ul vor fi puse pe calendar alturi de logo-ul Salvai Delta, numele
sponsorului va fi menionat în toate comunicrile referitoare la promovarea calendarului,
împreun cu mulumiri etc.).
Varianta 2. Dac se alege un proiect separat pentru editarea calendarului, vor fi realizate
alte fotografii reprezentative pentru Delta Dunrii.
Atât calendarul realizat cu fotografii din tabra de fotografii, cât i calendarul cu fotografii noi,
pot fi puse în vânzare pentru fundraising, pentru proiecte viitoare ale Salvai Delta.
Sponsorul acestui calendar se va bucura, de asemenea, de aceleai beneficii de promovare
ca i în exemplul anterior.
Costuri:
• Varianta 1: 10.000 EUR
• Varianta 2: 20.000 EUR

”NATURA 2000” – CAMPANIE DE CONTIENTIZARE ÎN JUDE UL TULCEA
Prin acest proiect ne propunem s contientizm publicul i administraiile locale din judeul
Tulcea cu privire la restriciile i oportunitile reprezentate de existena siturilor Natura 2000
pe 75% din teritoriul judeului.
Activit i:
• Organizarea unor sesiuni de informare a publicului pe tema oportunitilor oferite de
existena pe teritoriul judeului a siturilor Natura 2000
• Campanie de pres pe tema reelei Natura 2000 în judeul Tulcea
• Realizarea unor clipuri/filmulee pe tema Natura 2000 i promovarea lor
• Realizarea unor materiale promoionale pe tema Natura 2000
Buget estimat: 50.000 EUR
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PLASTICUL DUNEAZ GRAV SNTII
Promovarea unei atitudini responsabile fa de mediul înconjurtor în rândul cetenilor:
plasticul aruncat în natur nu se biodegradeaz, nu dispare instantaneu, ajunge în râuri,
lacuri, Marea Neagr i Delta Dunrii, afectând ecosisteme i în cele din urm pe cei care
l-au lsat s ajung în mediu.

Obiective
1.
Educarea cetenilor cu privire la impactul aruncrii în mediul înconjurtor a
deeurilor de plastic, impactul asupra ecosistemelor, în special Delta Dunrii
2.
Stimularea i încurajarea cetenilor s colecteze selectiv i s depoziteze corect
propriile deeuri .
Buget estimat: 50.000 EURO
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SPONSORI 2008

PARTENERI MEDIA 2008
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