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Rezumat
Anunț de granturi naționale și locale
Proiect:

“’Susținerea organizațiilor societății civile de mediu din Republica Moldova și
Belarus’’ (SECTOR), implementat ca parte a programului-cadru
‘’Consolidarea Planificării Locale de Mediu și a Societății Civile de Mediu din
Belarus și Ucraina în perioada 2012-2014’’ (STREAM).

Donator:

Agenția Suedeză de Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)

Agenția
de
Implementare:

Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est

Subiectul de
Mediu:

Promovarea protecției mediului și dezvoltarea durabilă

Suma totală
pentru granturi:

EUR 305,000
Granturi naționale: 185,000 Euro
Granturi locale: 120,000 Euro

Suma pentru
un Grant:

Granturi naționale: între 15,000 Euro și 25,000 Euro
Granturi locale: între 5,000 Euro și 10,000 Euro
Organizațiile Societății Civile (OSC) vor beneficia, de asemenea, de fonduri
adiționale pentru dezolvatarea organizațională, consolidarea capacităților,
crearea de rețele și promovarea dialogului.

Ținta:

OSC-urile din Moldova

Scopul:

Sporirea rolului organizațiilor societății civile în procesul decizional privind
dezvoltarea durabilă și protecția mediului și în consolidarea impactului lor în
societate

Procesul
de selecție:

Procesul de selecție pentru granturile naționale și cele locale va avea loc în
paralel în perioada noiembrie 2012 și aprilie 2013 în conformitate cu următorul
calendar:






Termenul de depunere a Conceptului: Decembrie 28, 2012,
16:00
Ședința de evaluare a Conceptului: mijlocul lunii ianuarie
2013
Anunțarea Conceptelor selectate: 31 ianuarie 2013
Instruire pentru pregătirea proiectului: mijlocul lunii februarie
2013
Termenul de depunere a propunerii complete: 18 martie





2013
Evaluarea propunerilor complete: începutul lunii aprilie 2013
Decizia definitivă de către REC: aprilie 2013
Întâlnirea câștigătorilor: prima săptămână a lunii mai 2013

Proiectele trebuie să dureze între 12 și 18 luni, începând cu luna iunie 2013

Informație importantă
Termenul limită pentru depunerea documentelor de concept este 28 decembrie 2012,
16:00
Formularul conceptului și formularul de parteneriat poate fi expediat la e-mailul sector.grants@rec.org sau depus la biroul SECTOR (str. Mateevici 31, Chișinău,
MD-2009). Vă rugăm să folosiți expresia "Concept SECTOR Granturi Naționale/Locale"
(selectați după caz), în linia de subiect.
Conceptul poate fi, de asemenea, trimis prin poștă, curier sau adus personal, asa ca sa
ajunga la destinație până la ora 16:00 a zilei de 28 decembrie 2012. În caz contrar,
conceptul nu va fi examinat. Plicurile trebuie să fie marcate ‘’Concept SECTOR Granturi
naționale/locale" (selectați după caz) și să includă un CD cuversiunea electronică.
Toate cererile trebuie depuse în limba română sau limba rusă.
Pentru mai multe informații despre acest program de finanțare, vă rugăm să vizitați siteul web www.sector.rec.org sau luați legatura cu:
Victor Cotruță
Email: victor@rec.md
Tel.: (373-22) 240998/240999

Raisa Gerasina
Email: rgerasina@rec.org
Tel: (36-26) 504-000

Context
Proiectul SECTOR în Moldova
Proiectul ‘’Spirijinirea Organizațiilor Societății Civile de Mediu din Belarus și Republica
Moldova’’ (SECTOR) se exează pe Organizațiile Societății Civile (OSC) ca actori
importanți de dezvoltare comunitară, care lucrează în domeniul protecției mediului în
țările vizate. Acest proiect este implementat de către Centrul Regional de Mediu (REC)
cu suportul financiar al Agenției Suedeze de Dezvoltare și Cooperare Internațională
(SIDA), ca parte a programului-cadru ‘’Consolidarea Planificării Locale de Mediu și a
Societății Civile de Mediu din Belarus și Ucraina în perioada 2012-2014’’ (STREAM).
Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini dezvoltarea unei societăți civile de
mediu vibrante și democratice în Belarus și Moldova pentru a încuraja OSC-urile să
devină lideri importanți ai comunității, a întări rolul lor și a le îmbunătăți capacitățile,
abilitățile, infrastructura și viabilitatea, precum și implicarea lor în procesul decizional
privind problemele de mediu și de dezvoltare durabilă. Proiectul, va întări, de asemenea,
capacitățile OSC-urilor, cât și rețelele lor de comunicare, precum și interacțiunea între
OSC-uri cu structurile statale și mediul de afaceri la diferite niveluri.
Putețigăsi mai multă informație cu privire la cele 3 componente ale proiectului
website-ul SECTOR: www.sector.rec.org.

pe

Susținerea oferită OSC-urilor prin granturi naționale și
locale
REC oferă granturi naționale și locale în cadrul proiectului SECTOR. Granturile sunt
disponibile pentru organizațiile societății civile cu scopul promovării protecției mediului și
dezvoltării durabile în Republica Moldova.
Se invită solicitarea următoarelor tipuri de granturi:
•
•

granturi naționale cu suma de la 15.000 EUR pînă la 25.000 EUR, precum și
granturi locale cu sima de la 5.000 EUR pînă la 10.000 EUR.

Bugetul total pentru cele două scheme de granturi este de 305.000 euro: bugetul pentru
granturi naționale este de 185.000 EUR și pentru cele locale - de 120.000 EUR.
Granturile locale au menirea de a oferi sprijin financiar pe termen scurt pentru
organizațiile societății civile, care lucrează la nivel local, pentru a promova OSC-urile și
participarea publicului în aspecte de mediu; sau pentru sensibilizarea publicului cu
privire la aspectele de mediu și pentru activități de consolidare instituțională pentru
asigura durabilitatea OSC-urilor pe termen lung (de exemplu, organizarea sau

participarea la ateliere de formare, seminare și conferințe, precum și sprijin pentru
necesitățile operaționale de bază).
Proiectele eligibile pentru finanțare în cadrul programului de granturi naționale ar trebui
să se axeze pe probleme de mediu de importanță națională sau pe probleme prioritare
de mediu în cadrul Republicii Moldova, care, de asemenea, ar putea avea un impact
major asupra mediului în afara țării. Aceste proiecte ar trebui să implice cooperarea cu
alte organizații ale societății civile moldovenești, precum și cooperarea cu structuri
guvernamentale locale sau centrale, instituții de cercetare, universități, școli și / sau
sectorul de afaceri. Ele ar trebui să promoveze, de asemenea, participarea publicului la
nivel național în procesele de luare a deciziilor.
OSC-urile sunt invitate să solicite granturi naționale și locale, simultan, prin depunerea a
câtorva note conceptuale. Este obligatoriu sa coopereze minim două OSC-uri în fiecare
proiect în cadrul programului național de granturi. În programul local de granturi se
permit cereri individuale de finanțare din partea organiyațiilor, deși crearea de rețele și
parteneriate este, de asemenea, recomandată. Mai multe detalii sunt expuse în capitolul
"Membrii consorțiului și alte părți" din acest anunț.
Proiectele trebuie să dureze între 12 și 18 luni.

Granturi naționale și locale
Scopul granturilor
Programul de granturi promovează protecția mediului și dezvoltarea durabilă în
Republica Moldova.
Proiectele propuse trebuie să ducă la creșterea gradului de conștientizare publică și la o
mai mare implicare publică în problemele cheie de mediu din Republica Moldova,
precum și îmbunătățirea rețelelor OSC și întărirea capacităților OSC-urilor pentru
abordarea provocărilor de mediu. Proiectele ar trebui să fie localizate în comunitățile
locale urbane sau rurale și ar trebui să mobilizeze membrii societății și alți actori cheie
din comunitate să participe la implementarea proiectului.
OSC-urile trebuie să demonstreze modul, în care propunerile lor de proiect corespund
priorităților politicilor locale și / sau naționale, așa cum sunt definite în diverse
documentele de politici, cum ar fi strategiile de dezvoltare durabilă, planurile locale de
acțiune pentru mediu (PLAM) sau Agenda Locala 21. OSC-urile sunt, de asemenea,
încurajate să demonstreze sinergii cu alte proiecte sau procese în derulare în
comunitatea lor sau din regiune, cu scopul de a aborda necesitățile locale într-un mod
coordonat.
REC și donatorul încurajează proiectele, care sunt puse în aplicare în conformitate cu
principiile transparenței și egalității de șanse. Proiectele ar trebui să ia în considerare
egalitatea de gen, egalitatea de etnie, aspecte etice și morale și de prevenire a corupției.

Termeni ai Programului de Granturi
Procesele de solicitare a finanțării, de evaluare și de selectare vor avea loc între
noiembrie 2012 și aprilie 2013. Notele conceptuale vor fi evaluate de către echipa
SECTOR la mijlocul lunii ianuarie 2013, în timp ce propunerile complete vor fi evaluate
de către Consiliul Consultativ. OSC-urile, ale căror note conceptuale vor fi selectate, vor
fi invitate să elaboreze propuneri complete până la 18 martie 2013. Propunerile
complete vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ la o reuniune în luna aprilie 2013.
Rezultatele acestei evaluări vor fi anunțate în mai 2013. Implementarea proiectelor
selectate este planificată să înceapă în luna iunie 2013.

Activități eligibile
Inițiativele / activitățile OSC-urilor, care vizează protecția mediului și dezvoltarea
durabilă, care ar fi eligibile pentru sprijin în cadrul schemei de granturi naționale și locale
includ, dar nu se limitează la:
•

proiecte de mediu demonstrative;

•
•
•
•
•
•

evenimente de consolidare a capacităților;
instruire la locul de muncă sau de cursuri de instruire ‘’învățare prin practică’’;
campanii de diseminare a informațiilor sau de promovare;
educație și activități de sensibilizare;
crearea de rețele, cooperarea și construirea platformei cu OSC-urile și alți
actori locali, precum și
acțiuni locale concrete de îmbunătățire a mediului (de exemplu, construirea
unui traseu de excursii pe jos, plantarea de copaci, sau introducerea în
agricultură durabilă).

Subiectele granturilor
Subiectele Granturilor Naționale
Cererile pentru granturile naționale ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre
următoarele teme:
•

promovarea OSC-urilor și participarea publicului la luarea deciziilor privind
dezvoltarea durabilă și protecția mediului la nivel național, inclusiv participarea la
formularea de politici, programe, planuri și proiecte, precum și în procesul de
elaborare a legilor și a regulamentelor;

•

watchdogging, lobby pentru îmbunătățiri, monitorizarea autorităților și
responsabilizarea lor cu privire la angajamentele lor față de public într-un anumit
domeniu de dezvoltare durabilă sau de protecție a mediului;

•

oferirea sfaturilor și asistenței juridice gratuită cetățenilor și ONG-urilor privind
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la
justiție în probleme de mediu (inclusiv, de exemplu, înființarea unui centru public
de lobby sau de susținere a unor idei (advocacy) sau utilizarea avocaților la
teme de mediu și a experților independenți);

•

consolidarea capacităților autorităților, OSC-urilor și sistemului judiciar și
familiarizarea acestora cu acordurile internaționale și cu legislația comunitară și
națională referitoare la dezvoltarea durabilă sau protecția mediului;

•

promovarea acțiunilor comune de sprijinire a modului durabil de consum și de
producție și legate de stilul de viață prin cooperarea cu mediul de afaceri (de
exemplu, cu privire la responsabilitatea corporativă) și cu alți actori;

•

consolidarea cooperării între autoritățile naționale și crearea de rețele a OSCurilor, crearea de platforme cu privire la aspecte prioritare relevante strategiilor,
politicilor sau a procesului de luare a deciziilor la nivel național, în scopul de a
consolida poziția lor și pentru a le permite să intre în dialog cu autoritățile
decizionale, precum și

•

educația și sensibilizarea cu privire la schimbările climatice și problemele de
eficiență energetică.

Subiecte pentru granturi locale
Cererile pentru granturile locale ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre
următoarele teme:
•

susținerea protecției mediului și a problemelor de dezvoltare durabilă la nivel de
comunitate și promovarea unui mod de viață durabil;

•

punerea în aplicare a strategiilor, politicilor și programelor de promovare a
protecției mediului și a dezvoltării durabile la nivel local și promovarea participării
publicului la luarea deciziilor la nivel local (inclusiv PLAM-uri);

•

dezvoltarea Eco-turismului, eco-agriculturii, a produselor alimentare bio, cât și
marketing si branding local; încurajarea utilizării produselor locale și cooperarea
cu fermierii și întreprinderile locale; sau promovarea altor opțiuni durabile de
dezvoltare comunitară, care pot conduce la îmbunătățiri economice și sociale,
inclusiv dezvoltarea întreprinderilor locale mici;

•

protecția solului; promovarea unei agriculturi durabile și de bune practici agricole
și sprijinirea protecției și reabilitarea zonelor umede;

•

promovarea utilizării durabile a apei și abordarea impactului deficitului de apă și a
secetei la nivel local; îmbunătățirea accesului la apă potabilă sigură și sanitație,
precum și îmbunătățirea managementului deșeurilor și practicilor de prevenire a
generării deșeurilor;

•

contribuirea la creșterea eficienței energetice și măsurile
economisire a energiei;

•

sprijinirea de rețele, cooperarea și construirea platformelor între OSC-uri și alți
actori, pentru a influența procesul decizional mai eficient.

și practicilor de

Eligibilitate și Condiții
Eligibilitatea participanților
Cererile de finanțare se acceptă de la OSC-uri înregistrate, care promovează protecția
mediului și dezvoltarea durabilă în Moldova, inclusiv regiunea Transnistria. Definiția unei
OSC, pentru scopul programului de granturi, este prezentată mai jos:
O oraganizație a societății civile de mediu este o organizație oficial înregistrată, care:
• nu activează ca un organism guvernamental oficial;
• este o entitate non-profit (adică non-comercială);
• funcționează la nivel local, regional, național și/sau internațional;
• are un scop principal legat de protecția mediului și dezvoltarea durabilă,
precum și
• are o prezență în viața publică, în afara structurilor familiale, și exprimă
interesele și valorile membrilor săi sau ale altor entități pe baza
considerentelor etice, culturale, politice, științifice, sau filantropice.
OSC-urile, care solicită granturi naționale și locale trebuie să aibă:
• capacități umane și organizaționale pentru a elabora și implementa un
proiect național/local cu durata de până la 18 luni;
• experiență dovedită în implementarea proiectelor;
• experiență în domeniile de dezvoltare durabilă și protecția mediului (de
preferat); și
• acces minim la echipamentele și încăperile necesare pentru
implementarea proiectului.
În cazul granturilor locale, cel puțin una dintre OSC, ar trebui să funcționeze sau să fie
localiyată în municipiul/comunitatea/regiunea, în care va fi realizat proiectul..
Cel puțin două OSC trebuie să coopereze în implementarea proiectelor la nivel național,
una dintre ele în calitate de lider de consorțiu. OSC lider trebuie să fie o OSC de
mediu, care este activă preponderent în domeniul protecției mediului și dezvoltării
durabile.
Cererile de finanțare bazate pe consorțiu sunt, de asmenea, recomandate pentru
proiectele la nivel local, deși, pentru granturile locale sunt eligibile si organizațiile
individuale.
O OSC poate prezenta propuneri de proiect pentru ambele programe de granturi naționale și locale, sau poate prezenta mai mult de o propunere de proiect în
ambele scheme. Cu toate acestea, o OSC poate acționa ca lider de consorțiu, doar
în unul dintre proiectele depuse în cadrul schemelor de granturi.

OSC-ul lider va fi responsabilă pentru gestionarea proiectului câștigat; pentru
prezentarea de rapoarte intermediare și finale, precum și coordonarea activităților tuturor
participanților la proiect. Rolul partenerilor de proiect și ponderea bugetului alocat
acestora trebuie să fie descrise în formularul de concept de proiect.
OSC-urile de mediu, care implică alte părți interesate sau actori comunitari în cererea lor
de finanțare (de exemplu, biserici, sindicate, școli, primării, instituții științifice, de tineret și
organizații de femei, așa cum este descris mai jos în secțiunea "membrii consorțiului și
alte părți"), vor fi favoriyate.
Schema de granturi este concepută pentru a încuraja parteneriate între diferite grupuri
etnice din cadrul comunității. Cererile ar trebui să indice valoarea adăugată creată de
aceată cooperare sau acest parteneriat, ca rezultat al proiectului.

Membrii consorțiului și alte părți
Se recomandă ca OSC/urile să coopereze cu alte părți interesate implicate în protecția
mediului și dezvoltarea durabilă.
Partenerii de proiect sau membrii consorțiului vor implementa în mod direct activitățile
proiectului și vor beneficia financiar de grant. Partenerii de proiect pot include:
• OSC-urile înregistrate, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării
durabile, precum și
• alte părți interesate sau grupuri comunitare înregistrate ca persoane
juridice.
Alte părți care beneficiază de rezultatele proiectului sau care fac contribuții în natură la
implementarea proiectului pot fi implicate în implementarea proiectului, fără a profita de o
contribuție financiară directă în formă de grant.
Acești beneficiari indirecți pot include:
• comunitatea sau grupuri sociale, asociații profesionale, grupuri de
dezvoltare comunitară, grupuri bazate pe gen, sindicate, organizații
religioase și a cadrelor didactice;
• conducerea sau personalul autorităților locale sau naționale
guvernamentale; sau
• OSC-urile din afara Moldovei, care oferă expertiză și cunoștințe.

Condiții administrative

La pregătirea documentelor conceptuale, ar trebui să se țină cont de următoarele cerințe
administrative:
• Granturile vor fi acordate pentru proiecte cu implicarea unei singure OSC
numai în cazul granturilor locale, sau pentru proiecte, care cooperează cu alte
OSC într-un consorțiu în cazul granturilor naționale.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Proiectele trebuie să dureze nu mai mult de 18 luni în perioada iunie 2013noiembrie 2014.
Granturile nu vor fi acordate pentru a sprijini proiecte, care se concentrează pe
munca de cercetare sau științifică; pentru cheltuieli operaționale; pentru
investiții, sau achiziționarea de terenuri, clădiri sau vehicule, care nu sunt
justificate de obiectivele proiectului (cu excepția cazului în care exită o legătură
cu alte aspecte ale proiectului).
Singurele costuri eligibile sunt cele care se referă la implementarea reală a
proiectelor. Costurile de regie, care nu sunt legate de proiect, nu vor fi
acceptate.
Granturile pot sprijini numai costul salariilor membrilor OSC-urilor implicați în
implementarea proiectului în cazul, în care altfel nu ar fi în măsură să
efectueze activitățile proiectului. Costurile incluse în liniile bugetare salariale și
de consultanță ar trebui să includă nu mai mult de 40 la suta din bugetul total.
Sprijinul financiar nu poate fi îndreptat spre personal sau funcționari din
administrațiile publice sau din autoritățile locale sau naționale guvernamentale.
Orice plăți efectuate ca onorarii pentru consultanță pentru persoane fizice din
aceste grupuri, cu excepția plăților efectuate pentru a acoperi cheltuielile legate
de participarea la proiect la evenimente legate de călătorie (de exemplu, mese,
cazare, diurnă), vor duce la anularea grantului.
OSC-urile nu pot depune mai mult de o propunere de proiect ca OSC lider de
consorțiu, și nu pot fi implicate în mai mult de trei propuneri de proiecte ca
partener în faza evaluare a proiectelor.
Unei OSC îi va fi acordat doar un singur proiect în rolul de partener principal
(lider). O OSCi poate fi partener de proiect în maximum două proiecte.
În cazul, în care o OSC implică fonduri suplimentare pentru implementarea
proiectului, aceasta trebuie să demonstreze că angajamentul donatorilor a fost
asigurat. Contribuțiile în natură pot include materiale și echipament, muncă,
comunicații, etc.
Granturile naționale și locale acordate de către REC pot fi utilizate ca cofinanțare pentru proiectele sprijinite de alți donatori, cu condiția ca REC să fie
notificat în faza de depunere a conceptului.

Cerințe specifice legate de participare în alte componente
ale SECTOR
Componentele proiectului SECTOR sunt interconectate pentru a oferi asistență completă
pentru organizațiile societății civile. Proiectul SECTOR își propune să consolideze OSCuri individuale, prin viabilitatea organizațională și dezvoltarea capacităților; precum și la
nivel colectiv, prin granturi de cooperare și sprijin pentru construirea platformelor și
implementarea de proiecte în comun, în scopul de a le permite să facă față problemelor
de mediu în mod eficient pe termen lung.
Câștigătorilor, prin urmare, li se recomandă să participe la toate cele trei componente ale
proiectului SECTOR:
• Dezvoltare Organizațională
• Programul de granturi

•

Consolidarea capacităților și Crearea de Rețele

Pentru detalii suplimentare, vedeți www.sector.rec.org

Procesul de depunere a cererilor
În prima etapă a procesului de depunere a cererilor, OSC sunt invitate să prezinte o notă
conceptuală, ce va conține o scurtă descriere a activităților propuse în proiect, care
exprimă interesul lor în abordarea unei probleme de mediu relevante. OSC-urile
selectate vor fi invitate să participe la a doua etapă, care necesită prezentarea unei
propuneri de proiect detaliate. Cele mai bune propuneri vor fi selectate de către Consiliul
Consultativ, în mai 2013. OSC-urile învingătosre vor fi invitate să semneze contractele
de grant și să înceapă implementarea proiectelor aprobate în iunie 2013. Proiectele
implementate în cadrul programului național și local trebuie să dureze între 12 și 18 luni.

Etapa 1: Nota conceptuală
Identificarea partenerilor și a altor părți interesate
La pregătirea notei conceptuale, OSC-urile ar trebui să caute parteneri de proiect direct
implicați în cazul granturilor naționale și beneficiarii indirecți de proiecte din sectorul
propriu cât și din alte domenii, în cazul granturilor atât naționale cât și locale (de
exemplu, OSC-uri, guverne, instituții, universități și întreprinderi), care lucrează pe
subiecte similare. Pentru unele OSC acest lucru poate fi o provocare nouă, în timp ce
pentru alții poate fi un proces obișnuit. Dacă este necesar, managerul pe granturi poate
acorda ajutor și consultanță solicitanților privind identificarea partenerilor. Un partener de
proiect este obligatoriu în cazul cererilor pentru granturile naționale, și este recomandată
în cazul cererilor de granturi locale.
În faza de pregătire, partenerii vor trebui să discute propunerea de proiect, precum și
acțiunile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Informații despre
fiecare partener ar trebui să fie incluse în secțiunea "Informații cu privire la Partenerii de
cooperare". Acest document demonstrează faptul că OSC-ul lider si partenerii săi sunt
de acord să lucreze împreună la scrierea unei propuneri de proiect completă, în scopul
de a solicita un grant REC.
Nota conceptuală trebuie să fie prezentată în limba română sau limba rusă.

Completarea notei conceptuale
OSC-urile trebuie să utilizeze formularul notei conceptuale atașat atunci când pregătesc
conceptul lor de proiect. Formularul trebuie să cuprindă informațiile de bază, indicând în
mod clar partenerii de proiect și alte părți, precum și o scurtă descriere a proiectului. În
secțiunea corespunzătoare a formularului, OSC-ul ar trebui să estimeze valoarea totală a
finanțării solicitate de la programul de granturi, în scopul de a finaliza întregul proiect.
Următoarele elemente ar trebui să fie incluse:

•

•
•
•
•

Formularul notei conceptuale, inclusiv o descriere clară și scurtă a problemei
de mediu identificate, care urmează să fie abordată de către proiect.
O estimare a timpului necesar pentru a finaliza sarcinile descrise.
Un rezumat al bugetului pentru realizarea sarcinilor de proiect (în euro). La
această etapă, doar o estimare este necesară, fără justificări de buget sau
detaliere.
Dacă o parte din finanțare va fi asigurată din alte surse, trebuie de indicat
numele donatorului existent sau potențial și valoarea finanțării solicitate ,
inclusiv donațiile în natură. Ar trebui să existe, de asemenea, o indicație clară
dacă subvenția va fi folosită pentru co-finanțarea altei cereri de finanțare.
Informațiile referitor la partenerii de cooperare trebuie oferite de OSC-ul lider.

Depunerea notei conceptuale (termen limită: 28 decembrie 2012, 16:00)
Depunerea electronică a cererilor de finanțare este recomandată, deși este posibilă
aducerea personală a cererii la managerul de granturi cu exemplarele tipărite ale cererii
și un CD cu documentele solicitate, sau depunerea cererii prin poștă, cu condiția ca
toate documentele necesare să ajungă la managerul de granturi în termenul limită de
depunere, 28 decembrie 2012, ora 16:00.
Nota conceptuală trebuie să fie semnată de către OSC-ul lider. Un e-mail va fi trimis
solicitantului privind confirmarea primirii notei conceptuale. Vă rugăm să luați legătura
cu managerul de granturi dacă nu primiți acest e-mail de confirmare.

Înregistrarea și pre-selecția notelor conceptuale
Echipa de proiect a SECTOR va realiza o selectare preliminară a notelor conceptuale
pentru a se asigura că acestea îndeplinesc următoarele criterii:
•

•
•

Candidații trebuie să fie eligibili pentru a primi o finanțare nerambursabilă (vezi
secțiunile Eligibilitate și Condiții de mai sus);
nota conceptuală trebuie să abordeze o problemă legată de protecția mediului
și/sau dezvoltarea durabilă, precum și alte teme specificate în acest document;
și
formularul de solicitare trebuie să fie completat în întregime, bugetul și planul de
implementare trebuie să corespundă cerințelor, părțile interesate trebuie să fie
identificate, și trebuie să fie oferite informații referitoare la parteneri.

Evaluarea notelor conceptuale (mijlocul lunii ianuarie 2013)
Notele conceptuale, care îndeplinesc criteriile de pre-selecție, vor fi apoi evaluate în
baza următoarelor criterii:
• Relevanță: Cum se încadrează problema identificată în schema de granturi, așa
cum este descris în acest anunț?

•
•

•

Impactul potențial: Ce vizează proiectul să îmbunătățească la nivel local sau
național? Scopurile și obiectivele proiectului corespund domeniului de aplicare a
schemei de granturi?
Abordare:
 Este o abordare cuprinzătoare și integratoare? Sunt părțile interesate și
autoritățile publice implicate în mod corespunzător? Conceptul este bazat
pe principiile dezvoltării durabile și protecției mediului prin implicarea
sectoarelor relevante ale societății în găsirea de soluții la problema
identificată?
 Sunt părțile interesate identificate în mod clar? Sunt problemele,
scopurile și metodele propuse clar identificate și descrise pe scurt? OSCurile implicate își împart îndatoririle, sarcinile și responsabilitățile? Există
o OSC care își asumă rolul de lider?
 Sunt rezultatele prognozate descrise în mod clar și măsurabil? Contribuie
aceste rezultate la principiile de dezvoltare durabilă și protecția mediului?
capacități a OSC: Poate OSC dovedi că are calificările necesare și de
capacitate pe baza experienței anterioare în implementarea proiectelor?

REC va nota și ierarhiza notele conceptuale în funcție de aceste criterii, astfel
solicitanților le este recomandat să ia în considerație aceste criterii atunci când pregătesc
notele conceptuale.

Etapa II: Propunerea completă de proiect
Pregătirea propunerii complete
Instruirea cu privire la scrierea unei propuneri complete va fi organizată la mijlocul lunii
februarie 2013 pentru OSC-urile ale căror note conceptuale au fost selectate.
La pregătirea propunerilor complete, OSC-urile ar trebui să urmeze orientările oferite de
către REC și ar trebui să ia în considerație observațiile și recomandările primite în urma
evaluării notei conceptuale.
Lista de formulare si documentele necesare pentru depunerea propunerii complete de
proiect va fi disponibilă la o dată ulterioară, pe site-ul www.sector.rec.org

Depunerea propunerilor complete (termen limită: 18 martie 2013)
Propunerea completă trebuie să fie primită de managerul de granturi la biroul REC
Moldova (str. Mateevici 31, Chișinău, MD-2009) nu mai târziu de ora 16:00 pe 18
martie, 2013. Propunerile pot fi încărcate pe site-ul SECTOR, trimise prin e-mail, curier
sau poștă, sau aduse în persoană.

Evaluarea propunerilor complete de către Consiliul Consultativ (aprilie 2013)
Propunerile de proiecte pot fi scrise în limba română sau rusă, dar rezumatul executiv
trebuie să fie tradus în limba engleză. Propunerile vor fi evaluate de către un Consiliu
Consultativ independent și selectarease va baza pe calitatea proiectului și pe
fezabilitatea sa; prezența și numărul de părți interesate cooperante, precum și impactul
asupra mediului.

Interviuri
Reprezentanții REC și membrii Consiliului Consultativ pot intervieva actorii-cheie în
proiectul propus, ca parte a evaluării. Solicitanții vor primi o notificare cu privire la data și
ora interviului cu cel puțin șapte zile în avans.

Notificarea privind deciziile și întâlnirea câștigătorilor (mai 2013)
OSC-urile selectate vor fi invitate să participe la o reuniune a câștigătorilor, unde vor
prezenta proiectele lor celorlalți beneficiari și unde vor semna contractele de grant.
Reuniunea va fi, de asemenea, o oportunitate pentru OSC-uri de a afla mai multe despre
cerințele de raportare și pentru aface cunoștință cu Managerul Programului de Granturi
și Asistentul Financiar de la REC Moldova, care va lucra cu beneficiarii pe parcursul
implementării proiectului.

Implementarea proiectului (iunie 2013 - noiembrie 2014)
Câștigătorii granturilor pot anticipa primirea primei tranșe a grantului în termen de o lună
de la semnarea contractului. Perioada de implementare a proiectului este între 12 și 18
luni. Managerul de granturi REC va monitoriza implementarea proiectului prin intermediul
unor contacte directe și vizite în teren.

