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Întrebare
1.

va depinde de implicar

re va beneficia fiecare partener în
2.
3. Costurile de cazare
în categoria costuri administrative?

Nu, costurile respective
organizatorice.

sunt

considerate

costuri

4.
de stat pot fi beneficiari al Programului de pot fi parteneri în cadrul diferitor proiecte.
Granturi Mici?
5. Câte proiecte per fiecare domeniu vor fi
acceptate?
bugetul disponibil, ulterior poate fi organizat un concurs
suplimentar.
6. ONGmpensat cu alte
aspecte forte, precum ar fi echipa de implementare

concurs?

.
7. Este posibil de aplicat la concurs cu o

Ghidul
nu prevede evaluarea în baza acestui
criteriu, astfel orice propuneri anterioare depuse pot fi
rogram, sau e înaintate repetat, important este ca proi
necesar de depus o propunere de proiect sustenabil.

8.

-

Întrebare

9.

unui memorandum?

10.
cu NGO-

11. Care este perioada de implementare a unei
propuneri de proiect.

2021,

de solicitant.
12. Care sunt etapele de implementare ale
proiectului?

Etapele

de

implementare

depind

de

obiectivele

de acesta.
13.

se admite asemenea parteneriat?

Pentru Programul EUpromovarea acelui element de sporire a încrederii,
maluri diferite ale Nistrului.

14.
resursele financiare?

Ulterior, conform memorandumului semnat se va face
partener. În caz de necesitate, ar putea fi semnate
resursele vor fi distribuite în mod egal între parteneri.

15.
prin intermediul platformelor tematice, acestea dispunând

acestora.
16.
17.
parteneri?

-un
memorandum.

18. Pentru a fi eligibile, ONG-

Nu exista asemenea criterii de eligibilitate pentru
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Programul de Granturi Mici, dar este important de
sens?
proiectului planificat.
19.
de aplicare la concurs? În caz contrar, se va comunica suplimentar, inclusiv prin includerea
propunerile depuse mai târziu, vor fi
examinate?
Moldova.
Propunerile depuse mai târziu d
luate în considerare.
20.
aplicare?
linkhttp://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1886/.
21.
Putem conta pe luarea în considerare a
mod
Platformei?

-

-

de proiecte, iar Platformele sunt concepute pentru a
Sau

doar

din

partea

are dreptul
22. Am putea aplica cu o propunere de proiect
-profit sau
din partea unui gimnaziu?
ONG-uri. Gimnaziul poate participa in acest proiect in
calitate de partener, dar nu si aplicant

23.

- ,,proiectele implementate de
organi
?

realizate de parteneri.

24.
partener în mai multe proiecte?

25.
financiare pentru bugetul primit?
UNDP un raport amplu despre cum au fost cheltuite
resursele financiare, cu prezentarea documentelor
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26.
solicitant? Cum este posibil de a minimaliza

putem minimaliza impactul difer

depunere a propunerilor de proiect.
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