PROGRAM DE GRANTURI PENTRU SUSȚINEREA
CENTRELOR EDUCAȚIONALE ÎN DIASPORĂ
Titlul programului
Titlul subprogramului
Partenerii de implementare

Diaspora Engagement Hub
Centre Educaționale în Diasporă
Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat
Ministerul Educației al Republicii Moldova (MEd)
Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova (OIM)
14 octombrie 2016

Termen de depunere a dosarelor
Suma granturilor
 3,500 USD pentru activitățile educaționale ale Centrului
(per beneficiar)
Facilități adiționale
Numărul de granturi

 Set de materiale educaționale (conform necesităților);
 Instruirea formatorilor din centrele educaționale; și
 Participarea în comun cu experții naționali la elaborarea produselor
curriculare la limba română pentru copii din diasporă de 5-12 ani.
10 granturi

CONTEXTUL GENERAL
Programul de granturi pentru Centre Educaționale în Diasporă oferă susținere financiară inițiativelor și
activităților de studiere a limbii române, cu elemente de cultură și civilizație (istorie, geografie, relații sociale,
gastronomie, tradiții și obiceiuri, arte și meșteșugărit, etc.), în conformitate cu cele mai bune practici și experiențe
internaționale.

SCOPUL PROGRAMULUI
Susținerea comunităților și familiilor cu copii din generația a doua din diasporă pentru menținerea și
dezvoltarea legăturilor lingvistice, culturale și emoționale cu Republica Moldova.

OBIECTIVELE SPECIFICE




Susținerea financiară a Centrelor Educaționale pentru copiii de 5-12 ani din diasporă;
Dezvoltarea, în colaborare cu experții în domeniu și beneficiarii programului, a curriculumului educațional
pentru copiii din diasporă, spre implementare ulterioară în activitatea Centrelor;
Consolidarea capacităților cadrelor didactice din diasporă și asigurarea Centrelor Educaționale cu
materiale didactice.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile dosarele complete care:
 sunt depuse ce o asociație (ONG) cu minim 1 an de experiență în desfășurarea activităților cu caracter
educațional și au cel puțin 20 beneficiari direcți (elevi);
 prevăd asigurarea spațiul necesar (propriu/obținut în cadrul altor parteneriate/închiriat)1 pentru
desfășurarea activităților cu caracter educațional pentru copiii cu vârstă de 5-12 ani;
 confirmă asumarea angajamentului de a participa la consultările cu experții naționali care vor elabora
produse curriculare la limba română și vor instrui formatorii din Centrele Educaționale-beneficiare, conform
anunțului: http://www.un.md/jobdetails/1348/.
Nota Bene: Nu sunt eligibile proiectele politice și cele cu caracter politic.
1

Documente justificative privind spațiul dedicat centrului vor fi solicitate în momentul încheierii contractului

Acest subprogram este parte a programului Diaspora Engagement Hub, fiind implementat de BRD, cu susținerea OIM Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea
capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine”, finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare al OIM

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI
Dosarele pot fi depuse online, până pe 14 octombrie 2016, prin intermediul FORMULARULUI ONLINE
Vor fi considerate complete dosarele ce conțin2:
 Cererea de finanțare (conform modelului tipizat);
 CV-ul coordonatorului și formatorilor;
 Program didactic al activităților preconizate pentru perioada septembrie 2016 - iunie 2017 (conform
modelului tipizat).

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECTARE
Evaluarea propunerilor de proiecte va avea loc în 4 etape:
1. Comisia de evaluare și selectare (Comisia), alcătuită din reprezentanți ai OIM Moldova, BRD și MEd, va
examina toate dosarele depuse conform criteriilor de eligibilitate, care vor fi promovate în etapa a II-a;
2. Comisia va evalua toate dosarele care au fost acceptate după etapa I-a și va oferi punctaj în baza criteriilor de
selectare (menționate mai jos);
3. Propunerile de proiect care au trecut de etapa a II-a vor fi transmise spre examinare asociațiilor care le-au
depus. Fiecare asociație va evalua propunerile de proiect, cu excepția propriului proiect, conform acelorași
criterii de selectare;
4. În urma etapelor I, II și III, vor fi selectate și recomandate spre finanțare propunerile de proiect care vor obține
punctaj maxim.

CRITERIILE DE SELECTARE





Experiența Centrului și formatorilor în implementarea proiectelor cu caracter educațional;
Folosirea metodelor interactive și creative în cadrul activităților pentru copii de 5-12 ani;
Distribuirea eficientă a resurselor financiare planificate pentru activitățile cu caracter educațional;
Sustenabilitatea desfășării activităților educaționale în centru/asociație după încheierea finanțării în cadrul
programului de granturi Diaspora Engagement Hub.

STRUCTURA GRANTURILOR
Beneficiarii subprogramului Centrele Educaționale în Diasporă vor obține un grant financiar în valoare de 3,500
USD (per centru) pentru realizarea activităților educaționale planificate până în iunie 2017. Adițional, vor fi oferite
seturi de materiale educaționale corespunzătoare necesităților fiecărui centru.
Pe parcursul perioadei de implementare, formatorii din cele 10 Centre Educaționale vor participa la consultări cu
experții naționali selectați pentru elaborarea unui curriculum la limba română pentru copiii din diasporă și la un
curs de instruire de 5 zile, organizat în Republica Moldova (câte 1 reprezentant de la fiecare Centru) – activități care
au loc în cadrul aceluiași proiect, implementat de BRD și OIM Moldova. Toate costurile de participare, inclusiv
biletele de călătorie și cazarea, vor fi acoperite de către organizatori.

CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GRANTURILOR
Contractarea granturilor va fi efectuată de OIM Moldova, în calitatea sa de implementator, în baza deciziei
Comisiei de Selectare și Evaluare.
Notă: Orice transfer de fonduri de la OIM către beneficiarul de grant va fi efectuat doar prin intermediul sistemului
bancar (în tranșe, conform contractului de prestare a serviciilor). OIM Moldova își rezervă dreptul să solicite
documente suplimentare, spre exemplu pentru a dovedi relevanța cheltuielilor din bugetul proiectului, etc.

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

DATE DE CONTACT
Liuba VALCOV
Biroul pentru relații cu diaspora
email: liuba.valcov@gov.md

2

Iulia ȚVIGUN
Organizația Internațională pentru Migrație
email: itvigun@iom.int

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

