Acest proiect este finanțat de
Uniunea Europeană

Proiect realizat de
Fundația Est-Europeană

Acest proiect este cofinanțat de
Guvernul Suediei

Din resursele acordate de Uniunea Europeană, Fundația Est-Europeană anunță
Concursul de granturi pentru crearea serviciilor comunitare durabile în regiunea din stânga
râului Nistru

1. Context
Din data de 1 ianuarie 2017, Fundația Est-Europeană din Republica Moldova (FEE-M) a
început implementarea proiectului "Construim punți, depășim bariere – construind poduri între
societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului", din resursele acordate de
Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei. Obiectivul general al proiectului este
de a promova parteneriatele și capacitățile durabile ale actorilor societății civile. Proiectul
reunește părțile interesate din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană) și
utilizează abordarea apolitică în vederea cooperării dintre acestea.
Una dintre prioritățile Proiectului presupune crearea și dezvoltarea a 10 servicii comunitare
durabile în regiunea transnistreană.
2. Scopul concursului de granturi
Programul are scopul de a sprijini 10 organizații ale societății civile de pe malul stâng al
Nistrului, care vor crea și gestiona servicii comunitare durabile în localitățile în care lucrează.
Beneficiarul de grant va crea grupuri de inițiativă locale, care se vor baza pe principiul nondiscriminării și vor încuraja participarea grupurilor marginalizate în evaluarea, dezvoltarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale durabile. Grupul de inițiativă va
organiza consultări publice la nivel de comunitate, folosind pentru aceasta instrumente
participative de evaluare a necesităților. Astfel, vor fi identificate serviciile comunitare cele
mai necesare și va fi susținută crearea acestora atât financiar, cât și metodologic. Va fi asigurată
cooperarea cu autoritățile locale, agenți economici și alți actori comunitari.
Suma grantului acordată pentru crearea serviciilor comunitare durabile este de maxim 10 000 Euro
per grant. În total vor fi susținute cel puțin 10 organizații, fondul de sub-grantare fiind de 100 000
Euro.
3. Prioritățile programului
Programul de Granturi are scopul de a facilita accesul grupurilor vulnerabile la servicii
comunitare de calitate și de a contribui la integrarea acestor grupuri în viața socială.
FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor coopera cu Administrația Publică
locală întru crearea serviciilor comunitare durabile pentru grupuri vulnerabile. Astfel, va fi
oferit sprijin pentru a facilita accesul la servicii sociale, medicale și juridice și/sau la alte
servicii necesare în comunitate, care de asemenea vor crea oportunități pentru incluziunea
socială a persoanelor vulnerabile.
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FEE va sprijini inițiative care pun în valoare principiile egalității și non-discriminării,
informării, participării și responsabilizării, responsabilității sociale și care contribuie la
incluziunea socială.
4. Activități eligibile
Proiectele vor pune accent pe crearea de servicii comunitare durabile, cu implicarea
autorităților locale și a comunității de afaceri. Astfel, următoarele tipuri de activități pot fi
incluse în propunerea de proiect:
-

-

-

Acțiuni de evaluare participativă a nevoilor comunităților cu implicarea activă a grupurilor
vulnerabile;
Crearea serviciilor comunitare durabile în baza nevoilor identificate;
Activități de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului de politici locale, calității și accesului,
pentru a spori accesul la servicii comunitare a femeilor și bărbaților care reprezintă grupuri
vulnerabile;
Fortificarea mecanismelor locale de protecție a drepturilor la servicii comunitare a femeilor
și bărbaților care reprezintă grupuri vulnerabile;
Dezvoltarea noilor parteneriate locale durabile și facilitarea parteneriatelor existente dintre
societatea civilă, APL, sectorul privat și partenerii sociali care vor aduce beneficii directe
grupurilor defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri
șomeri, minorități etnice, persoane eliberați din instituțiile de detenție etc.);
Alte activități relevante.

Activitățile vor purta un caracter inovativ și se vor referi inclusiv la crearea platformelor locale
și servicii în vederea facilitării integrării grupurilor defavorizate în viața socială.
5. Organizații eligibile
Pentru a participa în concursul de granturi, organizațiile trebuie:
a) să fie persoane juridice înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către
autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană), dar care
operează în regiunea din stânga Nistrului și oferă servicii locuitorilor din această regiune;
b) să fie organizații nonprofit (necomerciale), indiferent de fondatori;
d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca
intermediar.


Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în
Secțiunea 2.3.3 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE. Aceste proceduri pot
fi consultate aici: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3



Candidații pot aplica cu 1 sau mai multe propuneri, pot avea co-aplicanți, dar vor primi sprijin
doar pentru una din acestea (dacă urmează a fi selectată).
6. Evaluarea proiectului și decizia de selecție
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6.1. Procesul de luare a deciziei
Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți. Solicitanții și
propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și
independent.
6.2 Criteriile de selecție a propunerilor
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:
Cantitative
1) Numărul persoanelor dezavantajate care vor fi beneficia în urma realizării proiectului;
2) Numărul de actori implicați în proiect;
Calitative
1) Originalitatea și inovația propunerii;
2) Capacitatea de a ajunge la cei care nu sunt de obicei informați sau implicați prin intermediul
altor proiecte europene;
3) Sustenabilitatea acțiunii;
4) Relevanța activității pentru comunitatea locală;
5) Capacitatea de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele
abordate;
6) Capacitatea inițiativei de a dezvolta relații multilaterale durabile și relații multi-nivel
implicând cetățeni, ONG-uri, actorii locali, prestatorii de servicii, sindicate, patronate,
angajatori etc.;
7) Capacitatea de a dezvolta o platformă de dialog între părțile interesate relevante din sectorul
public, societate civilă, business, media, etc.
7. Durata proiectelor și utilizarea fondurilor
Durata maximă a proiectului nu va depăși 12 luni. Solicitanții de grant sunt încurajați să
furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse proprii sau oferite de alți parteneri și
finanțatori.
Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate
conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea
cheltuielilor instituționale/administrative ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect.
Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și
personalul acesteia și/sau plata datoriilor.
Bugetul va fi elaborat și prezentat în EUR, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și
Termenii de referință ai Concursului.
Cheltuieli neeligibile
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
- Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
- Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
- Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
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Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de
Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;
Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
Pierderile ce țin de rata de schimb;
Credite oferite părților terțe;
Salarii pentru demnitari sau funcționari publici.

8. Acțiuni neeligibile
Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:
a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la
ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau
cursuri de formare;
c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de
activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile
pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele,
"activități mai largi";
e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului
(partenerilor) acestuia;
f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri,
echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală,
convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
i) acțiuni care sprijină partidele politice;
l) acțiuni care includ prozelitism.
9. Alte detalii ale Concursului:
Integrarea drepturilor omului și egalității de gen reprezintă principii esențiale ale programului. Pe
parcursul implementării proiectului sunt preconizate o serie de instruiri tematice, menite să susțină
eforturile de abilitare a grupurilor țintă de a-și cunoaște și revendica drepturile.
Solicitanții preselectați vor fi vizitați de către personalul Fundației Est-Europene pentru a asigura
toate procedurile de oferire a granturilor.
10. Prezentarea propunerilor
Pentru a participa în concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele
documente:
1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul total solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale (dacă există);
4. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o
scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator;
5. Alte documente şi informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la
proiect (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broşuri, etc.)
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Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea
propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare
ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.
Adresa, contactul și înaintarea propunerilor:
Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Creare Servicii Comunitare
Transnistria” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md, prin poștă la adresa:
Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica
Moldova, sau pot fi depuse personal la aceeași adresă.
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 10 august 2018, ora 23:59.
Solicitați confirmarea de primire pentru a vă asigura că mesajul a fost recepționat. În caz
contrar, Fundația nu este responsabilă pentru pierderea sau neacceptarea dosarului.
În cazul e-mailurilor, nu este necesară aplicarea pe suport de hârtie.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să adresați întrebări până pe 31 iulie 2018 la următoarea
adresă de e-mail: concurs@eef.md , cu mențiunea "Întrebări Concurs de granturi Creare
Servicii Comunitare ". Răspunsurile la întrebări vor fi publicate pe site-ul www.eef.md pe
data de 3 august 2018 ca document adițional la prezentul anunț.
Nota bene!
Partidele politice, cultele religioase, persoanele fizice, agenții economici nu sunt eligibili
pentru a participa la acest concurs.
Rezultatele concursului sunt irevocabile.
Propunerile trimise nu vor fi returnate.
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