Acest program de granturi este organizat
de Fundația Est-Europeană din resursele
financiare acordate de Suedia.

Fundația Est-Europeană anunță concursul de granturi
pentru susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova
Prezentare Generală
În perioada 2016-2020 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi,
comunități prospere” din resursele acordate de Suedia. Unul din obiectivele programului este
susținerea grupurilor vulnerabile, care are scopul de a extinde accesul acestora la servicii
sociale de calitate prin implicarea societății civile.
Prioritățile Programului
Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii
sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială.
FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile
locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin
pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din
comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri.
FEE va susține inițiativele care valorifică principiile de egalitate și nediscriminare, informare,
participare și abilitare, responsabilitate socială și care contribuie la incluziunea socială.
Abordările şi prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate de grupurile vulnerabile din
comunitate, astfel încât să fie asigurată o evaluare a nevoilor realizată participativ, iar
beneficiarii vor fi cei care vor deține dreptul asupra inițiativelor lansate.
Activități eligibile
Proiectele vor viza o gamă variată de activități menite să contribuie la incluziunea socială și
susținerea integrării persoanelor vulnerabile în viața economică și socială a comunităților și a
țării. Totodată, se va pune accentul pe crearea unor mecanisme durabile de sprijin cu implicare
pe termen lung a autorităților locale și a oamenilor de afaceri.
Proiectele pot include următoarele, dar și alte tipuri de activități:
- Activități de evaluare a percepției grupurilor vulnerabile despre serviciile sociale
existente;
- Activități de facilitare a incluziunii sociale în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și
crearea de servicii sociale durabile, bazate pe necesitățile beneficiarilor;
- Activități de abilitare a grupurilor vulnerabile ca să-şi cunoască şi să-şi revendice
drepturile;
- Activități de consolidare a capacităților directorilor și personalului din școli privind
integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul general de învățământ și activități de
integrare școlară a acestor grupuri;
- Elaborarea materialelor metodologice pentru profesori, asistenți sociali, medici și alți
profesioniști pentru a accesibiliza serviciile prestate;
- Crearea de centre comunitare incluzive, în parteneriat cu APL, care vor oferi sprijin
copiilor, tinerilor, persoanelor în etate pentru a le facilita accesul la servicii sociale,
juridice și medicale;
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Orice alte activități care contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile.

Activitățile propuse vor:
- Aborda probleme legate de principiile egalității și nediscriminării, informării, participării
şi abilitării, transparenței, responsabilizării titularilor de obligații;
- Contribui, prin participarea plenară a comunității, la realizarea drepturilor fundamentale
ale omului, inclusiv dreptul la educație, sănătate, apă şi sanitație, participare, protecție
socială, viață independentă și integrare în comunitate, capacitate juridică, mediu
ambiant sănătos, odihnă, drepturile culturale;
- Contribui la asigurarea egalității de gen;
- Promova incluziunea socială și vor spori participarea grupurilor vulnerabile în procesul
de luare a deciziilor la nivel local referitor la crearea de servicii care îi vizează în mod
direct;
- Promova inovația, inclusiv instrumente de îmbunătățire a accesului grupurilor
vulnerabile la diverse servicii şi de facilitare a realizării drepturilor fundamentale ale
grupurilor defavorizate.
Proiectele trebuie să includă cât mai multe din următoarele obiective:
- Creșterea procentului din bugetul local alocat incluziunii grupurilor vulnerabile prin
activități de advocacy și mobilizare comunitară;
- Creșterea procentului consilierilor locali care susțin incluziunea grupurilor vulnerabile în
viața economică, socială și decizională a comunității;
- Creșterea nivelului de cunoaștere de către membrii comunității a obligațiunilor
referitoare la integrarea persoanelor vulnerabile;
- Susținerea grupurilor dezavantajate în demersurile lor de a cere respectarea drepturilor
la educație, sănătate, asistență socială etc.
- Integrarea cu succes a copiilor cu dizabilități și din medii de proveniență dezavantajate
în sistemul de învățământ general;
- Facilitarea realizării dreptului la viață independentă şi trai în comunitate a persoanelor
cu dizabilități;
- Realizarea obiectivelor de mai sus va fi măsurată prin utilizarea unor indicatori numerici
ușor verificabili.
Criterii de eligibilitate
Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt organizațiile necomerciale (asociații
obștești, fundații, etc.) înregistrate oficial și care oferă servicii publicului general din regiunea în
care activează. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru în susținerea
grupurilor vulnerabile.
Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și cu mediul
de afaceri din regiunea vizată.
Criteriile de selecție a propunerilor
Această rundă de granturi va susține proiectele care vor demonstra implicare și angajament în
domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din partea societății civile și a autorităților
publice locale. După colectarea propunerilor de proiecte, acestea vor fi examinate de o comisie
independentă de experți.
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii:
- Experiența organizației;
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Existența parteneriatelor locale, în special cu Administrația Publică Locală, instituțiile
publice, mediul de afaceri, demonstrate prin acorduri semnate, scrisori de confirmare
etc;
Existența contribuțiilor voluntare (echipament, transport, spațiu, suport tehnic, etc), care
ar contribui la realizarea scopului proiectului;
Strategia pentru atingerea obiectivelor inițiativei este bine dezvoltată și realistă;
Implicarea viitorilor beneficiari în formularea problemelor și identificarea soluțiilor;
Abordarea din perspectiva drepturilor omului: proiectul contribuie la realizarea
drepturilor fundamentale şi valorifică principiile egalității și nediscriminării, informării,
participării şi abilitării, transparenței, responsabilizării titularilor de obligații;
Egalitatea de gen: proiectul ia în considerare interesele, necesitățile şi prioritățile atât a
femeilor şi fetelor, cât şi a bărbaților şi băieților, recunoscând diversitatea diferitor grupuri
de femei şi fete, bărbați şi băieți;
Asigurarea durabilității proiectului: schimbări semnificative care vor rezulta din această
inițiativă în beneficiul persoanelor vulnerabile.

Bugetul
Suma maximă solicitată în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși 20 000 USD per
proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de cofinanțare. Grantul va fi oferit în tranșe
în dependență de progresul obținut în procesul de implementare a proiectului și angajamentele
asumate la semnarea contractului de grant. Bugetul va conține informații clare despre modul în
care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să
prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de
proiect.
Durata și utilizarea resurselor financiare
Durata proiectului este stabilită de către organizațiile solicitante, dar nu va depăși 18 de luni.
Solicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse
proprii sau oferite în cadrul parteneriatelor.
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
sau plata datoriilor.
Procesul de depunere a dosarelor
Organizațiile participante vor depune o propunere completă ce va include următoarele
informații:
1. Informații despre organizație, inclusiv toate informațiile relevante de contact.
2. Informații despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile și responsabilitățile de proiect ale
fiecărui membru al echipei.
3. Descrierea proiectului (solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de
aplicare oferit de FEE, care poate fi descărcat de mai jos);
4. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de buget
oferit de FEE. Acesta poate fi descărcat de mai jos;
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5. Descrierea narativă a bugetului cu indicarea sumelor necesare pentru fiecare tip de
costuri;
6. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la
proiect (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.).
Propunerile pot fi scrise în limba română, rusă sau engleză.
Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va
îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE.
Alte detalii
Solicitanții de grant preselectați vor fi vizitați de către personalul FEE pentru a asigura toate
procedurile de atribuire a granturilor.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 8 aprilie 2019.
Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor:
Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail
concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri
Vulnerabile” pot fi depuse la adresa de mai jos până la 8 aprilie 2019:
Fundația Est-Europeană
Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md cu
următorul text în titlul mesajului: „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” până la 8
aprilie 2019.
Nota bene!
Partidele politice, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a
participa la acest concurs;
Rezultatele concursului sunt definitive.
Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi
returnate.
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