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Întrebare
În calitate de beneficiari ai Programului pot fi:
Programului de Infrastru



al râului Nistru;


r
.


parteneriatului?
proiectelor;


post implementare a proiectului;

.
implementarea proie
solicitantul

Care ar putea fi un cost optim al proiectului?

În Ghidul pentru Solici
costul proiectului. Totu
valoarea maxim
trebuie
.

, nu sunt stipulate limite pentru
solicitantul

Întrebare
vigoare în domeniul
capitale în baza docu
sau lipsa
este un criteriu de eligibilitate pentru cererile depuse în
cadrul concursului actual.
În cazul selec
proiect, de realizarea acesteia va fi responsabil programul
EU-CBM.
Care este modalitatea de gestionare a surselor
financiare în cadrul proiectelor comune? Aplicatul

programul EU-CBM.

gest
programului EU-CBM
programul EU-CBM.
cum se va demonstra impactul negativ asupra
alt
mal al Nistrului?
impurificarea apelor freatice ale solului.
Cum se r

-

comune?
Sunt eligibile proiectele în care problemele Prin realizarea
partenere sunt din
diverse domenii, sau mai avantajate sunt

a

în
în mod participativ. Problema cea mai

valorilor, principiilor
domeniul proiectului.

de

colaborare,

indiferent

de

din
râul
acest proiect?

Important este ca servicii
de beneficiar.
La concurs sunt eligibi
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Întrebare
Nistrului se unesc între ele pentru a acumula
parteneriat, proiectul depus va fi eligibil?
un ONG
pentru so
or de beneficiar.
maluri ale Nistrului?
în proprietatea unui ONG, sau este privat, poate fi aplicatului se va prezenta acordul proprietarului pentru
acesta eligibil pentru proiect?
15 ani
În primul rând, echipa care va elabora propunerea

Resursele financiare sunt destinate pentru obiectele de
inf
Se
permite
planificarea
cheltuielilor
administrative în bugetul proiectului?

n
surse proprii.

Partenerii care depun un proiect comun vor 1 singur Formular de aplicare va fi completat
le
partenere. Respectiv, la concurs se va depune un singur
formular de aplicare.
Pot fi eligibile proiectel
centralelor termice pe gaze naturale?

centrale termice, inclusiv pe gaze naturale, în cazul în care
Nu sunt eligibile proie
Pe
ul

din zona de securitate?

aplicant poate fi o
securitate.

Sunt eligibile cereri
ONG-

La concursul

tul
, iar în calitate de coe cu sediul din afara zonei de

actual sunt eligibile orice ONG-uri,
eficiat

anterioare ale programului PNUD?
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Întrebare
Pentru concurs
. În cazul în
obiectelor

a
etc?
financiare disponibile (în limitele sumei de 80 mii Euro per
obiect
)

valoare de 125.000 EUR ?

De f
125.000 EUR pot
beneficia acele proiectele ce sunt depuse în parteneriat
Anexa 1 la Ghidul
Nistru.

Formularul de aplicare.

Formularul de aplicare pot fi
link http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1882/
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