Propunere de sponsorizare
Susțineți meșteșugurile, educația
și comunitatea!

Asociația Moara de hârtie din Comana

Persoană de contact: Ion Georgescu, ion@moaradehartie.ro, 0743-COMANA (266262).
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Sumar
Asociația Moara de hârtie a iniţiat şi dezvoltă Ansamblul Moara de hârtie şi Satul meșteșugurilor
din Comana (județul Giurgiu, în imediata apropiere a Bucureștilor), ce găzduiește 10 ateliere
creative ce îşi trag seva din meşteşugurile practicate în satul tradiţional românesc: țesut la război,
prelucrarea stufului și papurei, fierărie, olărit și ceramică, lucru în lemn, bucătărie tradițională, moară
pe piatră și brutărie, dar şi realizarea de hârtie manuală, tipar manual şi legătorie de carte.
Misiunea noastră este de a fi un punct focal de sinergie între oameni, meşteşuguri şi artă, realizând
acestea prin:
1. Experiență directă – Ansamblul Moara de hârtie – Satul meșteșugurilor este deschis spre
vizitare în week-end-uri, în fiecare an, din aprilie până în octombrie.
2. Educație și formare – găzduim în toată perioada anului ateliere de lucru practice cu copii și
adulți, pe teme legate de creativitate și meșteșuguri.
3. Realizarea de obiecte manufacturate în spirit meșteșugăresc, gândite să fie relevante pentru
cumpărătorii din secolul XXI.
Încă de la înființarea ei la începutul anului 2012, Asociația Moara de hârtie a oferit contra cost
servicii, pentru a-și asigura sustenabilitatea activităților. Tot din 2012, Asociația a început
implementarea de proiecte de finanțare, pentru a dezvolta noi activități și programe. Din toamna lui
2017 am inițiat o campanie continuă de atragere de fonduri și prin sponsorizări, menită să sprijine
activitățile educative și de economie socială ale Asociației, astfel încât să putem asigura o bază de
pornire pentru asigurarea sustenabilității programelor noastre.
Suntem siguri că nu beneficiile materiale ale sprijinirii Morii de hârtie sunt determinante pentru a
sponsoriza asociația noastră, ci faptul că vă veți bucura alături de noi de frumoasa dezvoltare a
programelor noastre pentru comunitate și, indirect, pentru întreaga țară - însă dorim să le menționăm
și pe acestea. În primul rând, sprijinul pentru activitățile noastre poate constitui o parte importantă
a activității de CSR (responsabilitate socială corporativă) a societății Dvs. Apoi, puteți avea și
avantaje legate de programe gratuite gândite pentru Dvs., reduceri la produsele și serviciile noastre și
vizibilitate în rândul grupului nostru țintă.
Cum vor fi folosite fondurile obținute prin sponsorizare:
1. Acoperirea costurilor pentru programele derulate în mod gratuit de Moara de hârtie.
2. Dezvoltarea de noi proiecte de economie socială.
3. Lucrul cu persoane din comunitate în activități în cadrul Morii de hârtie și Satului
meșteșugurilor – pentru 2018 ne propunem să implicăm tineri care au terminat învățământul
obligatoriu și nu au loc de muncă, dar şi să păstrăm locurile de muncă deja create.
4. Asigurarea cofinanțării pentru proiectele de finanţare pe care le vom derula.
Pentru informații mai detaliate, vă invităm să analizați, în paginile următoare:
1. Cum puteți colabora cu Moara de hârtie
2. Descrierea activităților și proiectelor Asociației Moara de hârtie
3. Cine este Asociația Moara de hârtie (date de identificare, reflectare în mass-media)
ANEXĂ: Cum funcționează sponsorizarea (cu un exemplu de calcul)
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Cum puteți colabora cu Moara de hârtie

Suntem siguri că nu beneficiile materiale ale sprijinirii Morii de hârtie sunt determinante pentru a
sponsoriza asociația noastră, ci faptul că vă veți bucura alături de noi de frumoasa dezvoltare a
programelor noastre pentru comunitate și, indirect, pentru întreaga țară - însă dorim să le menționăm
și pe acestea. Având în vedere varietatea domeniilor de activitate și a intereselor potențialilor
sponsori, vom identifica aici doar liniile generale ale modului în care putem răsplăti, fie și doar
simbolic, sprijinul pe care îl primim, detaliile fiecărei colaborări urmând a fi stabilite de comun acord.











Susținerea activităților noastre poate constitui o parte importantă a activității de CSR
(responsabilitate socială corporativă) a societății Dvs. Astfel, sprijinul Dvs. pentru una sau
mai multe din activitățile derulate de noi (spre exemplu, pentru un anume atelier din cele
găzduite de noi la Comana), în concordanță cu obiectivele Dvs. de afaceri, poate să evolueze
către un parteneriat pe termen lung, ce poate lua în calcul nu doar contribuții financiare, ci și
în alte resurse (produse, expertiză tehnică etc.), dar și implicarea angajaților și colaboratorilor
în relația cu noi.
Puteți beneficia în mod gratuit de vizite și ateliere pentru adulți sau copii la Moara de hârtie
şi în Satul meșteșugurilor din Comana, fie pentru angajații și colaboratorii Dvs., fie pentru
organizații cu care lucrați (scoli și licee din comunitatea Dvs. etc.).
Putem derula, la sediul Dvs. sau în cadrul unor evenimente organizate de Dvs., ateliere de
meșteșuguri la costuri preferențiale.
Puteți beneficia de reduceri (10-40%) pentru produsele achiziționate de la noi, cum ar fi
cadouri sau suveniruri pentru 1 şi 8 martie, Paști, Crăciun, evenimente, vizite ale unor
colaboratori din străinătate şi nu numai.
Putem realiza pentru Dvs. produse manufacturate personalizate, cum ar fi Carnete de
însemnări cu sigla Dvs., realizate manual pe echipamentele istorice de legătorie din Atelierulmuzeu Moara de hârtie, care pot fi distribuite colaboratorilor sau în cadrul evenimentelor
Dvs.
Putem contribui şi la vizibilitatea Dvs. şi a produselor/serviciilor Dvs., prin diverse metode,
cum ar fi: prezenţa identităţii Dvs. vizuale în atelierele sponsorizate de societatea Dvs.,
distribuirea către vizitatori şi participanţi a materialelor de informare relevante privind
societatea Dvs., prezentări pe site-urile de web şi în Buletinul informativ Carte de la Moara
de hârtie şi Satul meşteşugurilor, dar şi prin alte modalități creative, care să nu afecteze vizual
spațiul gestionat de noi în Comana.
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Moara de hârtie – activități și proiecte
În cei 8 ani de când a apărut ideea Moara de hârtie, nu am visat doar la cât de frumos ar fi să existe
acest loc, ci am și muncit în direcția construcției lui.
Astfel că, în 2011, am inaugurat la Comana un
mic Atelier-muzeu, un loc aparte în România,
dedicat meseriilor vechi din domeniul cărții.
Moara de hârtie a atras în cei 6 ani peste 12.000
de copii și adulți, care au vizitat Atelierul-muzeu
și au participat la ateliere educative și creative de
hârtie manuală, tipar manual și legătorie de carte.

Văzând entuziasmul copiilor și adulților
totodată, în contact direct cu activitățile inspirate
de meserii vechi, în 2014 am decis să mai
deschidem un drum și să construim tot aici, la
Comana, un mic sat în care meșteșugurile
tradiționale românești să redevină relevante.
Pentru ca visul să devină realitate, am scris un
proiect, iar Satul meșteșugurilor a putut fi
ridicat datorită unei finanțări de la Guvernul
Norvegiei.
Satul meșteșugurilor este dedicat meșteșugurilor din satul tradițional românesc, adaptate
contextului contemporan și își propune să recreeze atmosfera satelor de odinioară, să dăruiască o
stare de bine, să-i inspire și să-i convingă pe cei care-l vor vizita că meșteșugurile sunt minunate, că
pot supraviețui și în secolul vitezei și că, punându-le frumos în valoare, ne putem hrăni sufletul cu
cele mai neprețuite daruri. În Satul nostru, meșteșugurile tradiționale au fost aduse mai aproape de
oameni, pentru a fi cunoscute și îndrăgite. Astfel, lucrăm în ateliere de prelucrare a lemnului, fierărie,
prelucrare a stufului, olărit, țesut, şi pregătim ateliere de morărit tradițional, brutărie şi prelucrare
tradițională a fructelor și legumelor. Iar activitățile din Sat le-am gândit punând accentul pe educație
prin meșteșug și creație.
Încă de la înființare, Moara de hârtie a avut colaborări cu muzee, biblioteci, companii mai mici și mai
mari, pentru care am organizat demonstrații și ateliere de meșteșuguri sau pentru care am realizat
produse creative. Iată câteva dintre organizațiile cu care am colaborat în acești ani:

Muzeul Național de
Artă a României

Muzeul Național al
Literaturii Române

Muzeul Național al
Hărților și Cărții
Vechi

Institutul Cultural
Român
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Biblioteca Națională
a României

Biblioteca Academiei
Române

Fundația Calea
Victoriei

Asociația pentru
Înfrumusețarea
Orașului Sibiu

GfK România

P&G România

Fundația Cărturești

Nestle România

Asociația Funky
Citizens

Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de
Arhitectură

Agenția pentru
Protecția Mediului
Buzău

SocGen EBS

Agrafa Print
Services

DC Communication

Principalele proiecte implementate au dus la construcția atelierelor de hârtie manuală (cu finanțare
de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism) şi a celor de
meșteșuguri (cu finanțare prin programul Inovare Verde în Industria din România – Granturi SEE).

Pe lângă acestea, am derulat şi o serie de proiecte în domeniul educațional:





Incursiune inedită în lumea cărții şi a tiparului, cu finanțare de la Fondul Cultural Naţional
(2012)
Tinerii (re)descoperă cultura europeană a tiparului, cu finanțare prin Programul Tineret în
Acțiune (2013)
Model „meșteșugit” de formare și ocupare în regiunea Sud - Est, cu finanțare prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2014-2015)
Școala de vară Verna-cultura. Meşteşuguri tradiţionale în contextul arhitecturii contemporane,
cu finanțare din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, prin Uniunea Arhitecţilor din România
(2015)
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De asemenea, atât în micul atelier-muzeu din Comana, cât și în Satul meșteșugurilor, am început
producția din ce în ce mai variată de obiecte manufacturate și finisate pe echipamentele istorice din
atelierele meșteșugărești. Toate acestea cu ajutorul și pentru cei din Comana și satele din jur, întrucât
am înțeles că rolul nostru, pe lângă educație și păstrarea meșteșugurilor, este și să oferim șanse
oamenilor din comunitate.

Cu toate că a trăi din meșteșuguri este o provocare în zilele noastre, Asociația Moara de hârtie susține
cauze sociale, oferind în mod constant vizite și ateliere gratuite persoanelor din cadrul grupurilor
defavorizate (elevii din mediul rural fără posibilități financiare, copii instituționalizați, persoane cu
dizabilități, copii bolnavi de cancer, cu autism, sindrom Down etc.).
În decembrie 2017, proiectele Moara de hârtie – Satul meşteşugurilor au câştigat Trofeul
Exclusiv Românesc în cadrul Galei Cariere 2017.
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Cine este Asociația Moara de hârtie?
Asociația Moara de hârtie a fost înființată prin Încheierea nr. 8 din 17.01.2012 a Judecătoriei Giurgiu
și a obținut Codul de identificare fiscală nr. 29641011 în data de 09.02.2012.

Sediul Asociației este în Comana, județul Giurgiu, Str. Funieru nr. 278-279.

Activitățile Asociației au fost reflectate în mass-media. Vă prezentăm mai jos doar câteva dintre
aparițiile noastre în presă:
ProTV

EuropaFM

7

TVR1

DIGI 24

Forbes

BIZ

Radio România Internațional

Radio România Actualități
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Ziarul Financiar

Bursa

Regard

Romania Insider

Ioana

Femeia
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Jurnalul Național

Cariere

Antena 1

Vă mulţumim că aţi parcurs această prezentare!
Ne-am bucura să vă ştim împreună cu noi în susținerea meșteșugurilor creative și
în dezvoltarea unui spațiu gândit să fie o oază de bucurie și rost în plin secol XXI.
Vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi sau să reveniţi la Comana, în Ansamblul
Moara de hârtie – Satul meșteșugurilor!
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ANEXĂ
Cum funcționează sponsorizarea?

Sursa: Funky Citizens

Dacă doriți să sprijiniți derularea în continuare a proiectelor noastre, din calitatea de asociați sau manageri ai unor
societăți comerciale, puteți sponsoriza Asociația Moara de hârtie fără costuri suplimentare pentru societatea
Dvs. cu sume în limita a 5 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Redirecționarea nu are costuri suplimentare pentru companie și se face foarte simplu, printr-un contract de
sponsorizare care trebuie semnat și plătit până la sfârșitul anului calendaristic.
De asemenea, sumele oferite ca sponsorizare care sunt mai mari decât limitele menționate, respectiv care nu sunt
scăzute din impozitul pe profit în anul în care au fost date, pot fi reportate în următorii 7 ani consecutivi. Astfel,
sumele pe care le-ați fi plătit oricum către stat, reprezentând impozit pe profit, pot susține activitățile asociației
noastre, în beneficiul comunității din Comana și a tuturor celor interesați de educație și păstrarea zestrei
meșteșugurilor tradiționale și creative.
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Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat cheltuielilor
reprezentând sponsorizarea.
Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea,
în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data
de 7 septembrie 2017, în aceeași lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2017, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:



Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei
Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei





Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei din care: 15.000 lei sponsorizare
Total cheltuieli 860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:



Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea: 157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avându-se în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea
limitelor, valorile sunt:



0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei;
20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 5.010 lei. Pentru anul 2017 impozitul pe profit datorat este de: 25.120
– 5.010 = 20.110 lei. Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reportează în
următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a
impozitului pe profit.
Sursa: contzilla.ro
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