PROGRAM LOCAL DE REVENIRE TEMPORARĂ A DIASPOREI
PENTRU SUSȚINEREA LOCALITĂȚILOR DE ORIGINE
Titlul programului

Diaspora Engagement Hub

Titlul subprogramului

Program Local de Revenire Voluntară

Partenerii de
implementare la nivel
național

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)
Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat

Partneri de implementare 25 Primării pilot de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează:
la nivel local
Edineț; Bratușeni (Edineț); Larga (Briceni); Pelinia (Drochia); Chișcăreni
(Sângerei); Cărpineni (Hâncești); Ialoveni; Telenești; Ciuciuleni (Hâncești);
Ruseștii Noi (Ialoveni); Ungheni; Lozova (Strășeni); Scoreni (Strășeni); Strășeni;
Vorniceni (Strășeni); Ciorești (Nisporeni); Coșnița (Dubăsari); Selemet
(Cimișlia); Gura Galbenei (Cimișlia); Zaim (Căușeni); Colibași (Cahul); Congaz
(UTA Găgăuzia); Slobozia Mare (Cahul); Vinogradovca (Taraclia); Crihana Veche
(Cahul).
Perioada de aplicare

26 iulie 2016 – 31 martie 2017

Obiectivul general

Valorificarea contribuției membrilor diasporei prin facilitarea transferului de
cunoștințe și abilități obținute peste hotare, în localitățile lor de baștină

Domenii prioritare

Agricultură/ medicină și sănătate/ asistența socială/ dezvoltare urbană și
rurală/ arhitectură și design/ economie și administrarea afacerilor/ tehnologii
informaționale și comunicații/ inginerie/ cercetare științifică/ antreprenoriat
social/ administrare publică/ cultură și arte

Contribuția programului

Programul va acoperi integral costurile de transport (tur-retur) ale aplicanților

Numărul de granturi

25

CONTEXTUL
Programul Local de Revenire Temporară a Diasporei pentru susținerea localităților de origine (LVR), este
realizat în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) implementat de PNUD, cu suportul financiar
al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
LVR este parte a programului ”Diaspora Engagement Hub”, coordonat de către Biroul pentru relații cu
diaspora / Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
Acest program permite revenirea temporară a reprezentanților din diasporă, în localitățile lor de baștină din
Moldova pentru a face transfer de bune practici, a aduce noi idei, experiențe și practici aflate în țările de
destinație).
Prin urmare, membrii diasporei sunt invitați să propună activități concrete prin intermediul cărora vor ajuta
primăria localității lor de baștină să rezolve o problemă locală prioritară (din domeniile enumerate mai sus).
Participanții la concurs trebuie să demonstreze cum aptitudinile și cunoștințele lor acumulate peste hotare
vor fi utilizate în acest scop.
Acest program se va desfășura în cele 25 localități partenere ale Proiectului MiDL, menționate mai sus, în care
se propune pilotarea conceputului de valorificare a migrației la nivel local și implicare a membrilor diasporei
pentru dezvoltarea localităților din Moldova.

SCOPUL
Valorificarea contribuției membrilor diasporei prin transferul cunoștințelor și abilităților obținute peste hotare
în 25 localități (de baștină) din Republica Moldova.
OBIECTIVELE SPECIFICE
 Consolidarea cooperării între autoritățile publice locale și membrii diasporei – băștinașii plecați din
localități, în domenii de interes prioritar în cele 25 localități pilot MiDL;
 Extinderea capacităților autorităților publice locale de a spori impactul migrației circulare asupra
dezvoltării locale prin revenirea temporară a migranților în localitățile din Moldova;
 Facilitarea revenirii temporare a membrilor diasporei în diverse domenii de activitate la nivel local;
 Recunoașterea competențelor și abilităților băștinașilor plecați drept catalizator în motivarea forței
de muncă calificate și crearea noilor oportunități de realizare a potențialului a persoanelor plecate din
Republica Moldova;
 Realizarea proiectelor și inițiativelor comune ale băștinașilor plecați și a autorităților locale, menite să
contribuie la dezvoltarea localităților din Moldova.
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pot obține suport financiar candidații care:
 Dețin cetățenia Republicii Moldova;
 La momentul aplicării sunt stabiliți peste hotarele Republicii Moldova;
 Cumulează o experiență profesională (de lucru) obținută peste hotare de minim 2 ani;
 Au confirmare din partea autorităților publice locale privind necesitatea inițiativei propuse și
deschidere pentru cooperare.
PROCEDURA ȘI DOSARUL DE APLICARE
Dosarele de aplicare pot fi depuse online în perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2017, prin intermediul
FORMULARULUI ONLINE
sau prin email către oxana.maciuca@undp.org.
Dosarele urmează a fi depuse cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data planificată pentru deplasare în Moldova.
Suportul va fi acordat, conform principiului ”primul venit, primul servit” în funcție de rezultatele concursului și
disponibilitatea fondurilor.
Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1:
 Cererea de aplicare (conform modelului tipizat);
 Copia documentului de rezident sau a permisului de ședere în țara de reședință;
 Document de confirmare a experienței peste hotare (va fi diferit de la caz la caz);
 Scrisoare de susținere a proiectului/ inițiativei din partea autorității publice locale (una din cele 25
primăriii partenere MiDL).
PROCEDURA DE SELECȚIE
Comisia de Selectare se va întruni cu o periodicitate lunară și va fi alcătuită din reprezentanți PNUD/MiDL,
CALM și BRD (după caz).
Prima ședință a Comisiei de Selectare va avea loc pe 5 august 2016.
1

Comisia de Selectare și Evaluare își rezervă dreptul de a solicita informații și documente suplimentare, după caz.

Dosarele complete depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii de selectare:
 Gradul de transfer al experienței, cunoștințelor și bunelor practici ale aplicantului;
 Aplicabilitatea, eficiența financiară și sustenabilitatea activităților;
 Impactul la nivel local și replicabilitatea inițiativei propuse;
 Corespunderea intervenției propuse cu necesitățile și prioritățile la nivel local.
DISEMINAREA REZULTATELOR
Rezultatele fiecărei ședințe a Comisiei de Selectare vor fi diseminate, în decurs de 5 zile de la organizarea
ședinței, atât în mod direct, cât și prin intermediul paginilor de FB a Proiectului MiDL și PNUD, precum și pe
pagina oficială BRD (www.brd.gov.md).
DETALII LOGISTICE ȘI FINANCIARE
În cadrul acestui program, Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, va acoperi toate costurile de transport turretur al aplicanților. Toată logistica și aranjamentele vor fi realizate de echipa Proiectului, conform
procedurilor și standardelor de procurări stabilite în cadrul PNUD.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarii vor asigura raportarea, prin intermediul unor rapoarte
narative. PNUD/MiDL și BRD vor monitoriza procesul de implementare a proiectelor realizate.
DATE DE CONTACT
Oxana MACIUCA
Coordonator Componenta Migrație
Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL)
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
email: oxana.maciuca@undp.org

