PROGRAM DE GRANTURI PENTRU SUSȚINEREA
PROIECTELOR INOVATOARE ALE DIASPOREI
Titlul programului

Diaspora Engagement Hub

Titlul subprogramului

Diaspora Innovative Projects / Proiecte Inovatoare ale Diasporei

Partenerii de
implementare

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

Perioada de aplicare

12 februarie 2016 – 31 martie 2017

Scopul programului

Stimularea și promovarea inițiativelor cu caracter inovator ale diasporei ce
contribuie la dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova

Domenii prioritare

Educație / medicină și sănătate / cultură și arte / economie și administrarea
afacerilor / tehnologii informaționale / dezvoltare urbană și rurală / cercetare
științifică / antreprenoriat social / comunicare, jurnalism și relații cu publicul

Suma granturilor

4,000 CHF per grant

Numărul de granturi

16

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 Inovatoare ale Diasporei va oferi suport membrilor
diasporei pentru implementarea în Republica Moldova a proiectelor și activităților cu caracter inovator din
diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale.

SCOPUL PROGRAMULUI
Stimularea și promovarea inițiativelor cu caracter inovator ale diasporei ce contribuie la dezvoltarea socială și
economică a Republicii Moldova.

OBIECTIVELE SPECIFICE
 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.
 Consolidarea capacităților membrilor diasporei de a elabora și implementa proiecte inovatoare,
replicabile și cu un impact social sporit, orientate spre dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Pot obține finanțare proiectele inovatoare:
 propuse de sau pentru membrii diasporei și implementate în Republica Moldova;
 cu o perioadă de implementare a activităților finanțate de maxim 4 luni.

Programul Diaspora Engagement Hub este implementat de OIM Moldova, în parteneriat cu BRD,
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 12 februarie 2016 – 31 martie 2017, prin intermediul

FORMULARULUI ONLINE
Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține1:
 Propunerea de proiect (conform modelului tipizat);
 CV-ul solicitantului (model Europass); și
 Descrierea grupului de inițiativă (opțional).

PROCEDURA DE SELECȚIE
Comisia de Selectare și Evaluare (Comisia) se va întruni cu o periodicitate de 2 luni și va fi alcătuită din
reprezentanți OIM și BRD.
Prima ședință a Comisiei va avea loc până în data de 5 aprilie 2016.
Dosarele complete depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii de selectare:
 Gradul de inovație și impactul social;
 Aplicabilitatea, eficiența financiară și durabilitatea proiectului;
 Experiența de implementare a proiectelor similare;
 Corespunderea propunerii de proiect cu obiectivele programului de granturi;

COMUNICAREA REZULTATELOR
Rezultatele fiecărei ședințe a Comisiei de Selectare și Evaluare vor fi diseminate, în decurs de 5 zile lucrătoare
de la organizarea ședinței, atât în mod direct, cât și prin intermediul paginilor web oficiale ale BRD
(www.brd.gov.md) și OIM Moldova (www.iom.md).

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.
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).

RAPORTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul va asigura raportarea executării contractului, prin
intermediul unor rapoarte narative și financiare (interimar și final). 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 OIM Moldova, în parteneriat cu BRD,
în cadrul proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul
migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

