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Titlul cererii: SPRIJIN PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA; cerere restrânsă de propuneri/evaluarea unei
note de concept
Program: INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE (IEV)
Referinta: EuropeAid/168700/DD/ACT/MD
Domenii: afaceri sociale, dezvoltare locală, gestiune economic, finanţe, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

DATA LIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

6.301.482 €
cofinanṭare între
50% și 89% din
totalul costurilor
eligibile

19 iunie 2020, pentru
nota succintă de
concept
(ora 12:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI/SOLICITANŢI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

entităţi non-profit, constituite legal pe teritoriul statelor
eligibile, care reprezintă interesele societăţii civile (şi
asociaţiile lor); liderul consorţiului trebuie să aibă
experienţă în implementarea activităților CSO de
consolidare a capacității administrative și în acordarea și
gestionarea sprijinului financiar către CSO locale din
vecinătatea estică

Acest apel este o cerere de propuneri restrânsă care presupune, în prima fază, depunerea
unei note succinte/de concept privind ideea de proiect și evaluarea acesteia. Ïn această fază,
nu trebuie prezentat un buget detaliat, ci doar o estimare indicativă a contribuției UE și a
procentului pe care aceasta îl reprezintă în bugetul total al proiectului.
Ṭinând cont că numai nota de concept va fi evaluată pentru moment, de cea mai mare
importanță este ca acest document să conțină toate informațiile relevante privind
acțiunea/proiectul. Nu trebuie trimise alte documente justificative sau anexe, ci doar
completată o declarație de către liderul proiectului (Anexa A.1, la link-ul menṭionat ca sursă
de informare).
Context politic:
Situația societății civile din Moldova rămâne caracteristică țărilor cu sisteme democratice
neconsolidate, prezentând puncte slabe în ceea ce privește un mediu favorabil, precum și un
rol eficient pe scena publică. Conform Freedom House Nations in Transit Score 2017,
Moldova se află pe locul 62 (din 100), cu un scor de 4,93 (7 reprezentând autoritar): guvern
de tranziție (sau regim hibrid). Scorul pentru societatea civilă rămâne același din 2010:
3,25%. Conform indicelui de sustenabilitate CSO USAID din 2016, Moldova înregistrează o
constantă de 3,9 (din 7), ceea ce indică o situație destul de bună.
În ceea ce priveşte situaţia actuală dominată de criza Covid-19, organizațiile societății civile
au un rol esențial, atât în furnizarea de servicii sociale, de sănătate și educație, cât și în
sprijinirea comunităților pentru gestionarea riscurilor economice ca răspuns la criza COVID și
în crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, multe CSO sunt, de asemenea, puternic
afectate de criza COVID-19, iar supraviețuirea lor organizațională este pusă în pericol,
deoarece se preconizează scăderea donațiilor, finanțarea din străinătate poate fi redusă, în
timp ce costurile de funcționare, inclusiv impozitele pe salarii continuă.
Începând cu 2017, este în curs de implementare „Facilitatea Parteneriatului estic pentru
societatea civilă” finanțată de UE. Obiectivul său general este de a contribui la punerea în

statele
membre ale
UE şi
Republica
Moldova

Informaṭii
suplimentare:
✓ Aplicațiile se depun
numai în limba
engleză.
✓ Consorṭiul trebuie
să cuprindă, alături de
solicitant, cel puṭin 2
parteneri.
✓ Implementarea
proiectului poate fi de
minimum 36 și
maximum 48 de luni.
✓ Acṭiunile
proiectelor trebuie să
se desfășoare în
Moldova, incluzând
regiunea Transnistria.
✓ Înregistrarea în
PADOR, baza de date
online a Comisiei
Europene, este
obligatorie pentru
această cerere de
proiecte.
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aplicare integrală a Acordului UE - Republica Moldova prin crearea condițiilor prin care
obiectivele imperative de asociere politică și integrare economică pot fi atinse cu participarea
incluzivă a societății civile.
Rezultatele scontate ale Facilității pentru societatea civilă din Moldova sunt:
• Creșterea numărului și a dimensiunii CSO implicate activ în comunitate la nivel național și
structurarea unei rețele ale CSO cu o reprezentativitate reală;
• Existenţa unei interfațe eficiente, active și durabile între CSO și autoritățile publice la nivel
central și local în care cetățenii joacă un rol activ și se angajează în dialogul politic;
• Contribuția substanțială a CSO la o mai mare coeziune socială printr-o creștere
semnificativă a legăturilor socio-economice cu UE și prin asigurarea sinergiilor dintre sectorul
public și societatea civilă în furnizarea de servicii noi și/sau inovatoare, fără înlocuirea
sectorului public.

✓ Aplicaṭiile se depun
prin sistemul electronic
al EuropeAid
PROSPECT.
✓ Se acordă
prioritate acțiunilor
care se desfășoară în
comunități locale din
afara capitalei
Chișinău.

✓ Întrebările privind
disfuncṭionalităṭi ale
Obiective şi priorităţi:
PADOR și
Fondurile acordate prin această cerere vor permite societății civile (inclusiv grupurilor de PROSPECT la adresa:
acțiune locală) și tinerilor lideri să fie piloni activi ai democrației, construirii comunității și EuropeAid-ITsupport@ec.europa.eu
dialogului politic legat de acordul de asociere (inclusiv la nivel local).
(prin completarea unui
formular online).
Obiective:
* Proiectarea și testarea de noi mijloace (instrumente de finanțare) pentru a finanța
Organizaţiile Societăţii Civile (CSO, acronim în engleză) și pentru a îmbunătăți viabilitatea
financiară a acestora;
* Adaptarea programelor de dezvoltare a capacităților administrative la nevoile CSO și ale
comunităților locale;
* Sprijinirea CSO în acţiunea lor de sensibilizare și implicare a cetățenilor și comunităților întro manieră incluzivă.
Priorităţi:
* Lotul 1: Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor sociale;
* Lot 2: Sprijin pentru dezvoltare economică.
Tipuri de acţiuni finanţate:
Printre acțiunile finanțate:
* furnizarea unui sprijin financiar terților eligibili din Republica Moldova;
* furnizarea unui sprijin, etapă cu etapă, în implementarea finanțărilor primite pentru proiecte,
supravegheând strategiile de dezvoltare organizațională - inclusiv dezvoltarea administrativă și ambițiile comunitare și sectoriale. Acest sprijin ar trebui să asigure, de asemenea, o
vizibilitate adecvată a UE și o capacitate de gestionare financiară a unei părți terțe;
* informări publice; sensibilizare; activități de învățare, partajare, reprezentare și promovare
prin intermediul unor conferințe, seminarii și ateliere, întâlniri, acțiuni media, unde este cazul,
în coordonare cu delegația UE;
* promovarea celor mai bune practici, contribuția la activitatea politică, apărarea politicilor și
dialog politic.
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Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și documentația conexă pot fi descărcate aici
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin:
Delegația UE în Republica Moldova
Strada Kogălniceanu 12
Chișinău MD-2001
tel: +373 22 50 52 10
fax: +373 22 27 26 22
Contact pentru detalii despre prezenta cerere de propuneri de proiecte:
delegation-moldova-procurement@eeas.europa.eu; întrebările privind redactarea notei de
concept trebuie trimise, la adresa menționată mai sus, cel mai târziu cu 21 de zile înainte de
data limită de aplicare (29 mai a.c.).

