PROGRAM DE GRANTURI PENTRU SUSȚINEREA
PROIECTELOR DE CROWDFUNDING ALE DIASPOREI
Titlul programului

Diaspora Engagement Hub

Titlul subprogramului

Diaspora Crowdfunded Projects / Proiecte de Crowdfunding ale Diasporei

Partenerii de
implementare

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Perioada de aplicare

10 octombrie 2016 – 30 noiembrie 2017

Scopul programului

Stimularea și promovarea utilizării platformelor de crowdfunding (multifinanțare) pentru implementarea de către membrii diasporei a proiectelor cu
impact social și caracter durabil

Domenii prioritare

Educație și sport / social / cultură și arte / administrarea afacerilor / inginerie și
tehnologii informaționale / dezvoltare urbană și rurală /

Suma granturilor

1,500 CHF per grant

Numărul de granturi

4

CONTEXTUL GENERAL
Diaspora Engagement Hub este un program nou destinat diasporei, implementat de Biroul pentru relații cu
diaspora, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea din Moldova, în cadrul
proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”,
finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Programul de granturi pentru susținerea Proiectelor de Crowdfunding ale Diasporei va oferi suport membrilor
diasporei pentru implementarea proiectelor cu impact social și caracter durabil, cofinanțate în măsură egală
grantului oferit, prin intermediul platformelor de crowdfunding (naționale și internaționale).

SCOPUL PROGRAMULUI
Stimularea și promovarea utilizării platformelor de crowdfunding (multi-finanțare) pentru implementarea de
către membrii diasporei a proiectelor cu impact social și caracter durabil.

OBIECTIVELE SPECIFICE
 Consolidarea capacităților membrilor diasporei de a elabora și gestiona campanii de crowdfunding.
 Facilitarea transferului în Republica Moldova a cunoștințelor, experiențelor și bunelor practici ale
reprezentanților diasporei.
 Valorificarea mutual benefică a potențialului uman, social și economic al membrilor diasporei.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Pot obține finanțare proiectele:
 propuse de membrii diasporei Republicii Moldova (persoane fizice sau grupuri de inițiativă);
 implementarea cărora urmează a fi finalizată până la 1 iunie 2017;
 ce prevăd o campanie de colectare a fondurilor prin intermediul platformelor de crowdfunding.

Programul Diaspora Engagement Hub este implementat de BRD, în parteneriat cu OIM Moldova,
în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul
migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

PROCEDURA ȘI DOSARUL DE APLICARE
Dosarele de aplicare pot fi depuse online, în perioada 10 octombrie 2016 – 30 noiembrie 2016, prin
intermediul

FORMULARULUI ONLINE
Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1:
 Propunerea de proiect (conform modelului tipizat);
 Planul detaliat al campaniei de crowdfunding; și
 CV-ul solicitantului (model Europass).

PROCEDURA DE SELECȚIE
Dosarele complete depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii de selectare:
 Corespunderea propunerii de proiect cu obiectivele programului de granturi;
 Aplicabilitatea campaniei de cofinanțare prin crowdfunding;
 Gradul de inovație și impactul social
 Eficiența financiară și sustenabilitatea proiectului;
 Experiența de colectare și gestionare a fondurilor.

STRUCTURA GRANTURILOR
Beneficiarii subprogramului Proiecte de Crowdfunding ale Diasporei vor obține un grant financiar în valoare
de 1,500 CHF pentru implementarea proiectelor descrise în dosarul de aplicare.
Conform principiului de ”matching grants”, suma grantului va fi transferată (cu titlu condiționat) la finalizarea
cu succes a campaniei de crowdfunding și colectarea adițională prin intermediul acestui instrument de
finanțare a unei sume minim echivalente grantului.

CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GRANTURILOR
Contractarea granturilor va fi efectuată de Misiunea OIM în Republica Moldova, în calitatea sa de
implementator, în baza deciziilor Comisiei de Selectare și Evaluare. OIM va expedia în adresa fiecărui beneficiar
de grant selectat - un model personalizat de contract, care va fi semnat de ambele părți. Beneficiarii de grant
vor primi sprijin informațional din partea OIM și BRD, în vederea implementării cu succes a proiectului.

RAPORTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul va asigura raportarea executării contractului, prin
intermediul unor rapoarte narative și financiare. OIM și BRD vor monitoriza procesul de implementare al
proiectelor și modul de utilizare a mijloacelor financiare oferite prin intermediul grantului.

DATE DE CONTACT
Dorin TOMA
Biroul pentru relații cu diaspora
email: dorin.toma@gov.md

1

Adriana BARILOV
Organizația Internațională pentru Migrație
email: abarilov@iom.int

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

Programul Diaspora Engagement Hub este implementat de BRD, în parteneriat cu OIM Moldova,
în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul
migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

