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I.

CONTEXT

Obiectivul general al Programului Uniunii Europene
e de Promovare a Încrederii (V) (Programul EUCBM)
generând noi
perspective pentru viitorul
le comune partajate de
lor stringente de dezvoltare. Programul EU-CBM
de implicare a
de pe
ambele maluri ale râului Nistru
, prin implemen
oameni, propunânduîntr. Prin intermediul componentei Dezvoltarea
,
Programul EU-CBM
implicarea
or a actorilor de pe ambele maluri în proiecte de colaborare
.
În acest scop, în
a Programului au fost create patru (4) platforme tematice care viz
domeniile:
, mediu, cultur ,
sport
-a
. Platformele au fost elaborate ca un mecanism non-politic de consolidare a încrederii, care va contribui la
nstrumente de

oferi posibilitatea de dezvoltare
eforturile pentru a atinge obiective comune.
Pentru a consolida aceste eforturi
de Promovare a Încrederii

-

-le

, Programul Uniunii Europene .
finalizeze cel târziu în mai 2021. În cadrul
de maxim 20,000 Euro, dar

Propunerile de proiect trebuie elaborate, implementate în parteneriat cu ONG-urile
ambele maluri, contribuind astfel la consolidarea încrederii

e de pe
ele mai bune oferte
Selectare va fi

format/aprobat prin decizia Comitetului de Conducere al Programului EU-CBM
propunerilor de proiect.
II.

PROIECTELE ELIGIBILE

1. Domeniile de implementare:
Acest concurs este deschis propunerilor
spor
e de încredere,
nevoilor
, cu suportul parteneriatelor formate de
ale
râului Nistru

: Proiectele care abord
le
facilit
; Proiectele caredrept scop consolidarea calit
;
a
a copiilor;
;
; Accesul persoanelor infectate cu HIV/SIDA, TB
servicii medicale de d
Organizarea
campaniilor
prin
; Instruiri
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;
de sporire a nivelului de
sarcini nedorite în rândul fetelor tinere;
Cultura:
; Organizarea
a
lor cultural-artistice de promovare a încrederii
elaborate în comun de
;
:
-



a
ecologiei pe ambele maluri ale râului;
Proiecte

elor

în domeniul

; Idei de proiect car
;
-upde pe ambele maluri ale râului Nistru; Proiecte de promovare a procesului de


Sport (inclusiv turism):
de
recreere;
ive organizate pentru persoane de diferite vârste, pentru promovarea modului
; Propuneri de proiect care vor duce la
irea
or pentru practicarea
care vor asigura
ii
Crearea unor
;
;



: Proiectele care
problemelor prioritare ale
procesul de luare a deciziilor la nivel local;

lor
Mobilizarea liderilor din

;

Propunerile de proiecte ar trebui s

acest concurs. Va fi considerat un avantaj

fi utilizat un obiect de

2.

ale râului Nistru;
vor fi îndemnate




apabil

cel
,

fie direct responsabili pentru elaborarea
În cadrul acestui concurs de granturi beneficiarii
solicitant, dar pot participa în calitate de parteneri de mai multe ori;
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egal de resursele proiectului (financiare)
convenit altfel;
Memorandumurile care
liniile bugetare (în conformitate cu bugetul propus)

asimilate de fiecare parte.
3. Buget:
 Bugetul proiectului propus
estimat în dolari SUA ($);
 Vor fi oferite
utilizare a fondurilor cu
specifice de buget. La fiecare linie de buget
sau partenerul)
resurselor financiare
de buna implementare a proiectului
va fi necesar, anumite linii de buget pot fi distribuite/gestionate
;

de proiect;

 Maxim 20% din fondurile grantului
relevante pentru realizarea cu succes a proiectului;
 Maxim 30% din fondurile bugetare pot fi alocate pentru cheltuieli administrative (salarii, închirierea


În cadrul acestui program, toate produsele
care vor fi contractate pe malul drept al râului Nistru
vor fi supuse cotei TVA
nu vor fi supuse taxelor pe malul stâng, deoarece aceste granturi sunt

4.

mai multe

de pe ambele maluri;
5. Propunerile de proiecte
într-

duce la rezultate specifice
.
respectiva

e în

buget ale formularului de

aplicare;
: Alte
ale beneficiarilor decât cele financiare nu pot fi considerate cheltuieli reale, de aceea nu
vor fi incluse în calitate de covehiculele furnizate etc.) vor fi indicate de solicitant sau partener (parteneri) în partea
a cererii.
sumele exacte vor fi indicate în bugetul proiectului

III.

CRITERIILE DE EVALUARE ALE PROPUNERILOR DE PROIECT
Criterii
selectare

de Descriere
proiectului pentru
obiectivele programului. Componenta

Ponderea punctajului (din
totalul de 200)
de

70

proiectului
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(10 puncte)
reale
vizate
puncte)
Impactul proiectului la nivel local, nivelul de
reconstruite anterior în cadrul Programului EUCBM (10 puncte)
Durabilitatea proiectului (10 puncte)

Metodologia

ale proiectului (10 puncte)

30
proiectului

timp (10 puncte)
propuse (10 puncte)
domeniul de activitate propus (30 puncte)
proiectelor (10 puncte)

Capacitatea
solicitantului

Bugetul proiectului

60
etc.) (10 puncte)
Disponibilitatea resurselor

fizice

necesare
planificate

puncte)
Justificarea cheltuielilor proiectului (10 puncte)

40

: Propunerile de proiect pot acumula maxim 200 puncte.
proiectele care vor acumula un minim de 140 puncte din 200.
IV.

PROCEDURILE DE DEPUNERE A CERERII

1.
documente:
A.

prin replicarea

B.
certificatului de înregistrare, alte documente);
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C. Calificarea echipei de proiect (CVurile membrilor echipei,
-un format
unic);
D. Memorandumul semnat de
partenere, va include descrierea
or a fi îndeplinite,
eforturile i liniile de buget de care
;
E. Formularul va include o s
descriere a proiectelor
i capacitatea de a implementa
(inclusiv scrisori de recomandare de la
,
materiale elaborate
clipuri video, reportaje, altele);
F. A
2. Reguli suplimentare propunerile de proiect
i proiectele care nu îndeplinesc obiectivele programului, nu vor fi luate în considerare.
3.
Tiraspol:
Cebotari, 37);

anexele), precum

va organiza

începând cu ora 10: 30

- 27 martie la Tiraspol, începând cu ora 10: 00

Maria

ossia (str. Sverdlova, 69);
a de participare la
olga.vrajmas@undp.org nu

mai târziu de 23 martie 2019, 12.00;
4.
de informare
depunere
a cererilor, programul va organiza sesiuni de instruire a beneficiarilor de pe ambele maluri, pentru ai ajuta la
formularea ideilor de proiect. Între
sesiuni de instruire
Datele exacte vor fi confirmate la seminarele de
informare.
V.

PROCESUL

La expirarea termenului
etape:

pentru aplicarea propunerilor de proiect, va începe evaluarea

Etapa I: Verificarea
cererilor i
vor trece
îndeplinit
este depus
sunt îndeplinite criteriile propuse.

/partenerilor. În cea de-

echipa programului EU-CBM.

Etapa II: Evaluarea propunerilor de proiect
or fi evaluate
Programului de Granturi Mici. De a
este responsabil
Comitetul de Evaluare
i donatorilor i al
cel mai bun punctaj vor fi propuse pentru aprobare Comitetului de Conducere al programului EU-CBM.
Granturile vor fi alocate prin decizia Comitetului de Conducere.
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VI.

T

PUNERE

18 aprilie 2019, ora
de anexe vor fi depuse, respectiv acceptate doar în format tip
Casa ONU
Str. 31 August 1989 nr. 131, MDPlicul cu propunerea
Programme 2019
Pentru

EoI19/01886: Small Grants
-mail olga.vrajmas@undp.org.

Anexe:
1. Formularul cererii;
2. Formularul planului
;
3. Formularul bugetului de proiect.
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