
                        
 
 

Diaspora Engagement Hub este un program guvernamental de granturi tematice destinat 

cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, implementat de către Cancelaria de Stat 

prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora în cadrul proiectului ,,Consolidarea cadrului instituțional 

al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” faza a II-a, finanțat de către Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 

 

Scopul programului este de a susține inițiativele moldovenilor din străinătate în implementarea 

ideilor lor în Republica Moldova și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei. 

Obiectivele principale ale programului sunt:  

- Optimizarea cadrului normativ și coordonarea politicilor de stat în domeniul diasporei, 

migrației și dezvoltării; 

- Sporirea potențialului uman și atragerea capitalului financiar al diasporei pentru dezvoltarea 

țării. 

  

Diaspora Engagement Hub include două linii de finanțare pentru următoarele subprograme:  

1. Reîntoarcerea profesională a diasporei:  

Constă în finanțarea specialiștilor din diasporă cu scopul de a încuraja transferul de capital uman și 

experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, 

prin intermediul reîntoarcerii profesionale pe un termen de la 2 săptămâni până la 2 luni.   

 

2. Proiecte inovative ale diasporei:  

Constă în finanțarea specialiștilor din diasporă în scopul implementării în Republica Moldova a 

proiectelor și activităților cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de 

cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale. Termen de implementare a proiectului de la 2 

săptămâni până la 2 luni.   

 

IMPORTANT:  

 Proiectele pot fi depuse doar de către membrii diasporei cetățeni ai Republicii Moldova, iar 

activitățile urmează a fi desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova. 

 Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de 

proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi prezentate Comisiei spre evaluare. 

 Câștigătorii granturilor vor fi anunțați atât personal, cât și pe pagina oficială a BRD și vor primi 

sprijin informațional din partea BRD, în vederea implementării cu succes a proiectelor. 

 


