REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE MICRO-GRANTURI
al proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a naturii”
APEL DE PROPUNERI, 22 septembrie 2020
1. CONTEXT
Prezentul program de micro-granturi este anunțat de Mișcarea Ecologistă din Moldova
în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru activităţi de interpretare şi conservare a
naturii/Empowering Youth for Nature Interpretation in Moldova”, implementat de Mișcarea
Ecologistă din Moldova, finanțat de USDA, FOREST SERVICE, WASHINGTON OFFICE,
INTERNATIONAL PROGRAMS, în baza acordului de finanţare #20-IG-11132762-285.
Programul va finanța proiecte care vor contribui la conservarea și valorificarea
resurselor naturale în arealul Parcului Naţional Orhei.
2. SCOPUL programului de granturi este de a stimula tinerii din comunităţile locale ale Parcului
Naţional Orhei să desfăşoare activităţi de conservare şi valorificare a resurselor naturale.
3. CONDIȚII (CRITERII) DE ELIGIBILITATE
3.1 Cine poate depune o propunere de proiect?
Proiectele pot fi propuse de: școli (inclusiv de cluburi de tineret din cadrul şcolilor);
asociații obștești în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri, iar scopurile sale
statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor; sau centre de tineret – în
continuare denumite solicitanți – care activează şi sunt înregistraţi în una din următoarele
localităţi eligibile:
Localităţi din raionul Orhei: Comuna Donici (s. Donici, s. Camencea, s. Pocşeşti),
Comuna Ghetlova (s. Ghetlova, s. Hulboaca, s.Noroceni), Comuna Ivancea (s. Ivancea, s.
Brăneşti, s. Furceni), Comuna Morozeni (s. Morozeni, s. Breanova), S. Neculăieuca, S.
Peresecina, S. Pohorniceni, Comuna Puţintei (s. Puţintei; s. Dîşcova; s. Vîprova), Comuna Selişte
(s. Selişte, s. Lucaşeuca, s. Mana), S. Teleşeu, Comuna Trebujeni (s. Trebujeni, s. Butuceni, s.
Morovaia), Comuna Vatici (s. Vatici, s. Tabăra, s. Curchi), *S. Susleni,*S. Piatra, *S.Marcăuţi,
*Mun. Orhei.
Localităţi din raionul Străşeni: Comuna Codreanca (s.Codreanca, s. Lupa-Recea), S.
Romăneşti, S. Ţigăneşti.
Localităţi din raionul Călăraşi: S. Bravicea, Comuna Săseni (s. Săseni, s.Bahu),
Localităţi din raionul Criuleni: S. Maşcăuţi
*Localităţi din raionul Dubăsari: S. Holercani
Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică. Deținerea unui cont bancar
activ al solicitantului este obligatorie. Fiecare solicitant are dreptul să depună o singură
propunere de proiect.
La concurs sunt încurajaţi să depună proiecte solicitanţii care dispun de cofinanţare,
acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali.
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*Localităţi care nu fac parte din Parcul Naţional Orhei, dar au fost implicate în anii 2018-2019 în proiectele finanţate de USDA, Forest Service,
implementate de Mişcarea Ecologistă din Moldova.

3.2 Unde vor avea loc activitățile proiectelor?
Proiectele trebuie să includă activități care se vor desfășura în cel puțin una din
localitățile eligibile menţionate în pct. 3.1 al acestui apel de propuneri. Se încurajează
desfășurarea activităților proiectelor în mai multe localități.
Proiectele pot viza activități desfăşurate în incinta instituțiilor de învățământ sau în alte
instituții sau spații publice de interes pentru comunitatea locală, inclusiv parcuri, păduri, zone
de agrement sau obiective turistice de interes major.
3.3 Care este grupul țintă al proiectelor?
Proiectele trebuie să includă în mod obligatoriu implicarea activă a elevilor/tinerilor în
procesul de desfășurare a activităților.
3.4 Ce activități sunt eligibile?
Vor fi finanţate proiecte care conţin cel puţin una din activităţile descrise mai jos:
a) Conferinţe ştiinţifice, simpozioane şi/sau expoziții cu impact regional (implicarea în
eveniment a cel puţin 3 localităţi) pe tema valorificării, protejării și conservării resurselor
naturale ale Parcului Naţional Orhei;
b) Activităţi instructiv-educative de explorare şi investigare a naturii Parcului Naţional Orhei;
c) Crearea materialelor educative şi de promovare (broşuri, ghiduri) dedicate conservării
naturii din Parcul Naţional Orhei, adresate tinerilor;
d) Amenajarea unei poteci turistice (semnalizare cu indicatoare de direcţie şi de informare
şi/sau curăţare şi amenajare a izvoarelor pe potecă, amenajarea unui popas);
e) Plantări de arbori, conform unei schiţe de proiect tehnic (schiţa de proiect tehnic prevede
detalii privind suprafaţa ce urmează a fi plantată, speciile de arbori propuse, schema de
plantare, detalii privind îngrijirea plantaţiei.
! Fiecare proiect poate include una sau mai multe activități din cele eligibile.
4. VALOAREA GRANTULUI OFERIT
Suma totală a programului de granturi este de $ 8000,00 USD. Suma granturilor va fi
distribuită, în limita fondurilor disponibile, conform punctajului acumulat. Finanțatorul își
rezervă dreptul de a veni cu recomandări de modificare (creștere/scădere) a bugetului
proiectului.
Se vor oferi granturi între $ 1000,00 USD şi $ 3000,00 USD pentru costurile de
implementare ale proiectului.
4.1 Ce costuri sunt eligibile?
- Costuri de alimentație;
- Costuri de transport;
- Costuri de design și imprimare;
- Puieți de arbori și arbuști;
- Proiect tehnic pentru lucrări de plantare;
- Ustensile și consumabile;
- Obiecte de mică valoare;
- Contractare experţi;

-

Se permite utilizarea a 10% din suma solicitată pentru acoperirea costurilor de
administrare ale proiectului (comision bancar, procurare facturi, remunerarea echipei
de implementare, servicii contabile);
Pe parcursul implementării proiectului se permite modificarea bugetului inclus în proiect,
fără aprobarea finanțatorului, dacă aceasta nu depășește 10% pe linie de buget.
Ce costuri nu sunt eligibile?
- Costuri care nu au legătură cu scopul și activitățile proiectului;
4.2 Durata proiectelor
Proiectele se vor desfășura în perioada 01 decembrie 2020 – 30 aprilie 2021.Orice
finanțare în cadrul Concursului se face numai după data la care se încheie acordul de grant între
partea contractantă (Mișcarea Ecologistă din Moldova) și beneficiarul de grant (școala,
organizația obștească, centrul de tineret).
5. CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECT
Propunerile de proiect vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, fiecărei propuneri
de proiect fiindu-i atribuit un anumit număr de puncte. Număr total de puncte – 70 p. Punctaj
suplimentar care va constitui un avantaj la evaluarea propunerilor – 20 p.
Vor fi evaluate următoarele criterii:
Nr.
Criterii obligatorii
Punctaj
1.
Relevanța proiectului propus de solicitant în raport cu scopul Programului 20 puncte
de micro-granturi
2.
Gradul de implicare activă a tinerilor în activitățile proiectului
20 puncte
3.
Relevanța activităților incluse în formularul proiectului în raport cu scopul 20 puncte
proiectului propus (cât de mult contribuie activitățile propuse la
realizarea scopului stabilit)
4.
Anvergura și impactul proiectului asupra comunității
10 puncte
Criterii opţionale
5.
Existența cofinanțării din partea solicitantului (fonduri proprii) sau din 10 puncte
partea unei terţe părţi (primărie, alt donator, agent economic, organizaţie
obştească) reprezintă un avantaj
6.
Existența parteneriatelor între localitățile eligibile în cadrul Programului 10 puncte
de Granturi
5.1 Dosarul solicitantului
Solicitantul va completa Anexa nr.1 (Formular de aplicare) prin care își va exprima
interesul de a participa în acest concurs.
La finalul implementării proiectului, toți beneficiarii de granturi vor trebui să prezinte un
raport narativ și un raport financiar de implementare a proiectului, conform Anexei nr.2.
5.2 Prezentarea propunerilor de proiect
Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 22 octombrie, ora 14:00.
Propunerile de proiect vor fi prezentate în limba română, nu mai târziu de termenul
limită indicat mai sus, prin email la adresa: scobioalae@gmail.com.
Propunerile de proiecte care nu vor conține toată informația solicitată, vor conține
informație incompletă, sau vor fi depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.
Detalii suplimentare pot fi solicitate la echipa de proiect, prin intermediul poștei electronice
(scobioalae@gmail.com) sau la telefon: 0696 500 51, persoana de contact – Elena Scobioală.

