Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare

GHIDUL APLICANTULUI
PROGRAMUL DE GRANTURI MICI (SGP-2017/II)
ÎN CADRUL PROGRAMULUI S
M
PROMOVARE A ÎNCREDERII
ului de
at de Uniunea European

Granturi Mici (2017), din cadrul Programului
.

A. CONTEXT
Obiectivul general al Programului Su

(Programul SCBM) este
râului Nistru, prin
. Programul
a ambelor maluri ale râului Nistru,

SCBM
, propunându-

abordarea

, Programul SCBM
de pe ambele maluri ale râului Nistru în participarea în proiecte
or
servicii publice

.
Din 2009
n prezent, peste 80
maluri ale râului Nistru. Proiectele scâteva domenii, cum
ar fi educa
, cultura, sportul
a, precum
fizice, cum ar fi:
,
promoveze contactele directe interpersonale schimbul trans-riveran, în vederea
încrederii
între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru.
De rând cu reabilitarea infrastructurii sociale,
(
,

suport pentru dezvoltarea
, instruiri comune pentru dezvoltarea

consolidare a

dezvolte parteneriate durabile pentru abordarea problemelor locale.
SCBM,
:
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/inclusive_growth/confidencebuilding-measures-programme-1.html
Programul a creat platforme de dialog trans-riveran în domeniile: educa
medical .
în aceste domenii, Programul «Su
rilor de Promovare a Încrederii
de selectare a proiectelor în cadrul Programului de Granturi Mici

, sport
lansarea concursului

B. CADRUL DE IMPLEMENTAR

IECTELOR

Proiectele ur

ianuarie 2018
cere

noiembrie 20181.
20.000

dolari SUA per proiect.

C. PROIECTE ELIGIBILE
Pro
, dezvoltare

domenii descrise mai sus: educa
ntreprenoriat social. Pro

cu sarcini clar definite.
maluri ale r

, sport,
rezultate concrete
,

.

parteneriat, care vor fi
abordate prin intermediul propunerilor de proiecte comune. Consolidarea încrederii pentru sporirea
colabor
trans-riverane este
pentru acest concurs. Solici
ei ce au
irea
/construite pe ambele maluri ale râului Nistru, pe parcursul etapelor anterioare ale
SCBM.
, aborda
, promova
respect pentru drepturile
pot
inclusiv abilitarea
femeilor în a juca un rol mai proeminent în societate.
Entit
eligibile pentru prezentarea propunerilor
criterii:







1

o entitate non-

(ONG).
o propunere de proiect, de care vor beneficia
; sau
-uri, APLrelevante, de pe maluri diferite ale râului Nistru, care va depune o propunere de proiect, de care vor
beneficia comuni
;
area
, sportului,
antreprenoriatului social;
;
de pe malul drept sau stâng vor prezenta
respectivului concurs de granturi în calitate de partener principal,
secundari în câteva propuneri;

Data exactă urmează a fi definitivată la semnarea contractului



D. DOMENIILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
este deschis pentru propuneri relevante de sporire
lor de pe ambele maluri, prin intermediul impactului transeste aplicabil, prin intermediul parteneriatelor. Unele din domeniile de
recomandate includ, dar nu
:


Arta i cultura:
comune,
modern, film, producerea de film documentar, lecturi, art


amicale
modului
sportiv
maluri ale râului Nistru;


building.

-se la muzic , pictur , dans
;
, campionate sau
întâlniri
l
: crearea noilor tipuri de
turismului regional pe ambele

: proiectele care vor
rtate;

i în

campanii de sporire a







sociale pe ambele maluri ale râului Nistru;
: proiecte comune care;
a
, crearea parteneriatelor publice-private
dezvoltarea unor
Nistrului;
Dezvoltarea
: proiecte care
trans-riverane
Educa

:

platformelor

,
râului Nistru;

; mobilizarea liderilor
;
suport trans-riveran în distribuirea

idei de
; ini iative de
râului Nistru.

Sunt încurajate combin
încrederii.

rire a
râului Nistru.

anumite rezultate specifice pe parcursul unei perioade
respec

duce
t o parte
în formularul cererii,

referitoare la buget.

E. PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII

un pachet de documente care va include:
1. formularul de aplicare;
2. document
3.
4.
proiectului.
Formularul de aplicare

(de ex. certificatul de înregistrare)
(de ex. CV-urile personalului cheie propus)

suficient de detaliate, în special cu privire la mijloacele de

. Sustenabilitatea ideii de proiect, explicat clar va fi
considerat un avantaj.
Formularul de aplicare
ul
reprodus la un alt nivel,

ive.

F. BUGETUL PROIECTULUI


dolari ($);

Bugetul proiectului,









cheltuielilor;
-eficient;
a de proiect;
20.000 dolari ($);
25% din buget pot fi folosite pentru acoperirea salariilor personalului de proiect, implicat
direct în implementarea acestuia, incluzând taxele relevante;
15%
im
5% din buget pot fi folosite
relevante pentru implementarea cu



Toate costu
TVA în calitate de P
:

fie la 0% cota TVA,
.

BM este scutit de

non-

nu sunt
pentru implementarea

proiectului.

, vehicule, etc.
e indicate în formularul de aplicare în «
indice în bugetul propunerii de proiect contribu ia partenerilor i persoanele care co-

,

.

G. PACHETUL CERERII TREB


OARELE DOCUMENTE:

Formularul de aplicare

),
nu vor fi acceptate;





Cop
Copia acordurilor de parteneriat semnate
CVimplementare a proiectului (compil

;
;
);



(inclu

scrisori de recomandare din partea altor donatori,
instruire, buletine informative, bro
;
audio/video, rapoarte foto a diverselor evenimente, etc.);
Formularul cererii
http://www.undp.md/tenders/index.shtml.
Daria Mandziuc

s

,
, materiale de
relevante: articole în ziare, materiale

sunt postate pe pagina web a PNUD în Moldova
: daria.mandziuc@undp.org.

Documentele cererii pot fi trimise fie în format electronic la adresa tenders-Moldova@undp.org cu titlul SCBM
SGP-2017/II ,
-un plic sigilat (marcat «SCBM SGP-2017/II») la
:
PNUD Moldova, strada 31 August 1989 nr. 131, MD-2012, C
u, Republica Moldova.
:
.
24 noiembrie 2017, ora 14:00.
În data de 13 noiembrie 2017 la ora 14:00, echipa SCBM
de prela dresa
str.
rii 29, oficiul 305. Evenimentul are drept scop clarificarea aspectelor specifice ale acestui
concurs, spre exemplu idei inovative in domeniul conso
cadrul unui proiect de consolidare a încrederii. Echipa SCBM va mai organiza o sesiune de training de o
zi, î
training vor fi comunicate persoanelor care se vor înregistra obligatoriu prin transmiterea unui mesaj
la daria.mandziuc@undp.org
ora 16:00 pe data de 10 noiembrie 2017.

Cererile trimise prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile trimise în mod
ea x din y de rând cu titlul
tenders-Moldova@undp.org
de Înregistrare al PNUD Moldova la telefonul +373-22respinse.

SGP-2017

email,

iciul

,
Daria Mandziuc fie la telefonul: (+373) 022-839-874 fie prin e-mail: DARIA.MANDZIUC@UNDP.ORG .

H. PROCEDURILE DE SELECT

:
de proiect:

Etapa I: verifica

administrative
este completat în modul cuvenit,
mun, include

complet,

etapa de excludere. Vom
.

Echipa Programului «

.

Etapa II: evaluarea propunerilor de proiect.
«Su
.
re

i

CBM.
I.

CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECT

Criterii de selectare

Ponderarea punctelor (din
totalul de 90)

Descriere


relevan

în raport cu principiile CBM,
10



ambele maluri;
identificarea

area

proiectului

10


propuse;
impactul proiectului pe termen mediu
asupra
ambele maluri;

10



originali

caracterul inovativ al

7



rezolvarea problemelor;
sustenabilitatea proiectului pe termen

7



Metodologia



proiectului





Capacitatea
solicitantului

corelarea dintre
problemele identificate, scopurile,
obiectivele
e scontate ale
proiectului;
,
,
încadrate în timp;
în cazul unui proiect de parteneriat,
gradul de implicare a partenerului în
;
a solicitantului în domeniul
proiectelor;
competen
în domeniul con
i încrederii;
implementa
proiectul
coordonatori, etc.);

Bugetul proiectului




recomandare

5

5
3

(exper

justificarea cl
cheltuielilor
proiectului;
costuri realiste incluse în buget;
co-finan
,
.
90. Doar proiectele

puncte vor

7

5





7

re.

Anexe:
1. Formularul de aplicare (în format Word)

5
4
5

90 de

