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POTENŢIALUL DE CO-FINANŢARE PENTRU GEF SGP ÎN EO6
1. Fondul Ecologic Naţional1
Fondul Ecologic Naţional este administrat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Finanţarea
proiectelor se face în baza proiectelor de puse de solicitanţi şi aprobate de Consiliul de
Administrare a Fondului.
Fondul Ecologic Naţional este singurul fond din Republica Moldova a cărui destinaţie este de
finanţare a proiectelor în exclusivitate în domeniul protecţiei mediului.

Domenii de finanţare:










Proiecte care prevăd implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de
protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru construcţia şi participarea prin
cote-părţi la construcţia obiectivelor de protecţie a mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de
proiectare şi implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare,
finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de
prelucrare sau de neutralizare a lor, finanţarea lucrărilor de ameliorare a calităţii bazinului
aerian);
Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda Ministerului
Mediului, participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea
proiectelor zonelor protejate ale patrimoniului natural şi ale celui construit de importanţă
naţională şi internaţională;
Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie ecologică, promovarea cunoştinţelor
ecologice;
Organizarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin
antrenarea specialiştilor străini la acordarea asistenţei consultative, de expertizare,
participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice internaţionale la care
Republica Moldova este parte, achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor interstatale
în domeniul protecţiei mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a
Convenţiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.);
Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor de producţie, a altor situaţii ce pot
aduce prejudiciu mediului;
Acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui
program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei mediului.

Sume limită acordate: nu sunt specificate.
Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:





Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate;
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale/

Modalitatea de co-finanţare:
1

http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutiisubordonate/72-fondul-ecologic-national
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Co-finanţarea proiectelor, aprobate spre finanţare în cadrul EO6 se va face în baza Acordului-cadru
de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6, semnat între Ministerul Mediului şi
PNUD Moldova.2
Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape:
1. Aprobarea proiectului spre finanţare de către CNC al SGP GEF. Aprobarea finanţării este
condiţionată până la identificarea şi aprobarea co-finanţării proiectului.
2. Notificarea aplicantului de către CN despre aprobarea condiţionată a finanţări proiectului şi
propunerea de a urma procedurile pentru accesarea co-finanţării proiectului din FEN;
3. Acceptarea de către aplicant a propunerii de a urma procedurile pentru accesarea cofinanţării proiectului din FEN;
4. Completarea formularului de aplicare a FEN, conform procedurilor şi condiţiilor FEN3;
5. Avizarea formularului de aplicare completat de CN al SGP GEF;
6. Depunerea formularului de aplicare completat conform procedurilor FEN, la secretariatul
FEN, în baza Acordului-cadru de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6;
7. Evaluarea formularului de aplicare de către Consiliul de Administrare a FEN;
8. Notificarea rezultatului evaluării;
9. În cazul aprobării finanţării proiectului depus la FEN, urmează încheierea contractelor de
finanţare între aplicant şi UNDP Moldova (pentru componenta proiectului finanţat din
fondurile GEF) şi între aplicant şi Ministerul Mediului (pentru componenta proiectului
finanţat din FEN);
Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul că în această formulă de finanţare, pe parcursul
implementării proiectului, va trebui să respecte procedurile de implementare şi raportare a SGP
GEF, pentru fondurile alocare de GEF, şi procedurile de implementare şi raportare a FEN, pentru
fondurile alocate de FEN.
2. Fondul pentru Eficienţă Energetică4
Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea
eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv
asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Obiectivul principal de activitate al Fondului pentru Eficiență Energetică este atragerea şi
gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul
eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate cu strategiile
şi programele elaborate de Guvern.
Fondul realizează obiectivele sale prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din punct de
vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de energie și ar
îndrepta economia către o scădere a intensității energiei, precum şi reducerea emisiilor de gaze
poluante sau cu efect de seră.

Finanţarea proiectelor se realizează prin:
Urmează a fi realizat în trim. 2-3 a anului 2016
http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutiisubordonate/72-fondul-ecologic-national
4
http://www.fee.md/index.php?l=ro
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Proiecte nr. 1 - sector public [ apel închis ]5
Proiecte nr. 2 - sector privat [ apel închis ]6
proiect nr. 3 - sector public7
proiect nr. 4 - sector privat8
proiect nr. 5 - iluminat public9

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare ale EO6:


Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon

Modalitatea de co-finanţare:
Co-finanţarea proiectelor, aprobate spre finanţare în cadrul SGP al GEF EO6 se va face în baza
Acordului-cadru de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6, semnat între Agenţia
pentru Eficienţă Energetică şi PNUD Moldova.10
Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape:
1. Aprobarea proiectului spre finanţare de către CNC al SGP GEF. Aprobarea finanţării este
condiţionată până la identificarea şi aprobarea co-finanţării proiectului;
2. Notificarea aplicantului de către CN despre aprobarea condiţionată a finanţări proiectului
şi propunerea de a urma procedurile pentru accesarea co-finanţării proiectului din FEE;
3. Acceptarea de către aplicant a propunerii de a urma procedurile pentru accesarea cofinanţării proiectului din FEE;
4. Avizarea proiectului de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică (procedura stabilită
prin legea nr. 142 din 02.07.201011);
5. În cazul avizării pozitive, urmează încheierea contractelor de finanţare între aplicant şi
UNDP Moldova (pentru componenta proiectului finanţat din fondurile GEF) şi între
aplicant şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică (pentru componenta proiectului finanţat
din FEE).
Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul că în această formulă de finanţare, pe parcursul
implementării proiectului, va trebui să respecte procedurile de implementare şi raportare a SGP
GEF, pentru fondurile alocare de GEF, şi procedurile de implementare şi raportare a FEE, pentru
fondurile alocate de FEE.

Notă: Proiectele depuse de OSC, în cadrul acestei priorităţi, pot fi avizate de AEE şi anterior

depunerii la SGP GEF. Acest lucru ar accelera procesul de semnare a contractelor de finanţare,
cazul în care proiectul va fi evaluat pozitiv de către CNC.
O altă modatilate de co-finanţare a proiectelor finanţate în cadrul SGP GEF EO6 poate fi realizată
prin parteneriatele create cu APL-urile care au accesat fonduri din FEE şi perioada de implementare
a lor coincide cu perioada de implementare a proiectului OSC finanţat din SGP GEF.
Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape:
5

http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=401&l=ro
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=428&l=ro
7
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=484&l=ro
8
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=499&l=ro
9
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=497&l=ro
10
Urmează a fi realizat în trimestrul 2-3 a anului 2016
11
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335818
6
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1. Identificarea unui partener APL, care implementează un proiect de valorificarea surselor
de energie regenerabilă şi este relevant priorităţii SGP GEF EO6 „Co-beneficiile de acces
la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon” şi se încadrează ideii de proiect, pe
care vrea să o dezvolte OSC aplicantă la SGP GEF OE6. Lista proiectelor în curs de
implementare poate fi solicitată fie de la CN SGP GEF, fie de la Agenţia pentru Eficienţă
Energetică.
2. Se încheie un acord de parteneriat între OSC şi APL pentru implementarea proiectului
comun, unde să fie specificată contribuţia fiecăruia şi sursele de finanţare.
3. Se depune propunerea de proiect la SGP GEF, anexând acordul de parteneriat, ca
dovadă a cofinanţării.
Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul, că la raportarea implementării proiectului finanţat din
sursele SGP GEF, va trebui să prezinte şi documentele financiare ale partenerului, care vor
demonstra co-finanţarea proiectului.

Notă: În cazul acestei formule de co-finanţare, proiectele depuse de OSC la SGP GEF nu necesită
să fie avizate de AEE, deoarece acestea nu vor beneficia direct de fondurile alocate din FEE.

3. Fondul pentru Investiţii Sociale din Moldova12
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este un proiect creat cu suportul Băncii Mondiale și
al țărilor donatoare cu scopul de a contribui la implementarea Strategiilor Naționale de
Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităţilor sărace şi a instituţiilor lor în gestionarea
necesităţilor prioritare de dezvoltare.
De rînd cu acordarea asistenţei tehnice şi financiare, FISM reprezintă pentru comunităţi şi un
mecanism de învăţare a noilor principii de guvernare locală. Actorii comunitari (APL, organizaţiile
neguvernamentale, Asociaţiile de beneficiari etc.) însuşesc diferite modalităţi de lucru cu
comunitatea cum ar fi: implicarea populaţiei în procesul de luare a deciziilor, modalităţi de
identificare a problemelor prioritare, planificarea strategică, monitorizarea implementării
proiectelor, menţinerea şi asigurarea durabilităţii obiectelor renovate, managementul financiar,
dezvoltarea instituţională a administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale.
FISM colaborează cu comunitățile beneficiare pe principii de parteneriat. Rolul FISM constă în
susținerea financiara a 70%-85% din costul propunerilor de subproiect și în facilitarea și
monitorizarea grupurilor comunitare care doresc să implementeze subproiecte. Comunitatea este
responsabilă de pregătirea propunerilor de subproiect, colectarea investiției de minim 15% din
costul propunerii de subproiect, organizarea concursurilor de selectare a contractorului și a
inspectorului local, supravegherea implementării subproiectelor în comunitate și semnarea
documentelor de plată, asigurarea durabilității obiectelor de infrastructură socială renovate.

Domenii de finanţare: eficienţă energetică, valorificarea surselor de energie regenerabilă, sisteme
de aprovizionare cu apă şi canalizare, etc.

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:
12

http://fism.gov.md/
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Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon

Modalitatea de co-finanţare:
Co-finanţarea proiectelor finanţate în cadrul SGP GEF EO6 poate fi realizată prin parteneriatele
create cu APL-urile care beneficiază de asistenţă financiară din FISM şi perioada de implementare a
lor coincide cu perioada de implementare a proiectului OSC finanţat din SGP GEF.
Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape:
1. Identificarea unui partener (APL sau instituţie publică), care implementează un proiect care
se sinergizează cu idea de proiect pe care vrea să o dezvolte OSC aplicantă la SGP GEF OE6
şi este în lista priorităţilor SGP GEF EO6. Lista proiectelor în curs de implementare poate fi
solicitată de la CN SGP GEF.
2. Se încheie un acord de parteneriat între OSC şi APL/instituţie publică pentru implementarea
proiectului comun, unde să fie specificată contribuţia fiecăruia şi sursele de finanţare.
3. Se depune propunerea de proiect la SGP GEF, anexând acordul de parteneriat, ca dovadă a
cofinanţării.
Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul, că la raportarea implementării proiectului finanţat din
sursele SGP GEF, va trebui să prezinte şi documentele financiare ale partenerului, care vor
demonstra co-finanţarea proiectului.
4. Fundaţia Est-Europeană13
Fundația Est-Europeană este o organizație non-profit, de interes public, înregistrată la Ministerul
Justiției în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea privind Fundațiile și alte legi.
Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și
mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistență tehnică care
promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

Programele de finanţare:








Programul Societate Civilă Participativă şi Responsabilă
Programul Mobilizarea Comunităților
Programul Alegeri Libere și Corecte
Programul Jurnalism de Calitate
Progamul Antreprenoriat Social
Programul Fondul pentru Tineri
Programul Suport pentru Grupuri Vulnerabile

Sume limită acordate: pînă la 15.000 EUR
Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:




13

Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon
Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale

http://eef.md/index.php?l=ro
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Proiectele realizate conform priorităţilor SGP GEF se pot regăsi sub umbrela programelor Programul
Societate Civilă Participativă şi Responsabilă, Programul Mobilizarea Comunităților şi Programul
Fondul pentru Tineri a Fundaţiei Est Europene.

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la
Fundația Est-Europeană, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.
CN al SGP GEF va coordona cu Directorul Executiv al Fundației Est-Europeane calendarul licitaţiilor
de proiecte pentru a valorifica oportunităţile de co-finanţare a proiectelor OSC finanţate în cadrul
SGP GEF.
Această oportunitate de co-finanţare va fi valabilă începând cu trimestrul II-III 2017.
5. Ambasada Republicii Slovace în Moldova14
Cooperarea Republicii Solvace cu Republica Moldova se realizează în baza Strategiei Republicii
Slovace pentru Dezvoltarea Cooperării cu Republica Moldova în anii 2014-201815.
Principalul scop al Strategiei este de a oferi suport Republicii Moldova în dezvoltarea unui stat
stabil, funcționa, democratic și de a îmbunătăți condițiile de trai a locuitorilor.
Stratege va fi imlementată în cadrul a două priorități sectoriale cu următoarele obiective:
1. Buna Guvernare:
1.1 Îmbunătățirea performanței guvernării locale și consolidarea prezenței lor în
dezvoltarea locală și regională
1.2 Consolidarea funcționării efective a administrării de stat și a societății civile.
2. Apă și sanitație
2.1 Îmbunătățirea eficienței sistemelor de alimentare cu apă, sanitație și managementul
deșeurilor.
2.2 Îmbunătățirea stării mediului ambiant și calității vieții locuitorilor prin intervenția în
domeniul apei și sanitației.
2.3 Creșterea gradului de conștientizare și informare în domeniul protecției resurselor de
apă.

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:



Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei

Modalitatea de co-finanţare:
a. Programul de granturi mici al Ambasadei Republicii Slovace în Moldova
Această modalitate de ajutor de la Asistență Slovacă pentru Dezvoltare este finanțată din
Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un
sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în dezvoltare. Proiectele depuse
14
15

https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/home
http://www.slovakaid.sk/en/news/559-country-strategy-paper-moldova
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trebuie să fie legate de sectoarele de alimentare cu apă, canalizare și de gestionare a deșeurilor
solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu:
reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă,
conexiuni publice imobile pentru conductele de apă și sistemele de canalizare, montarea sistemelor
de purificare de apă potabilă, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, construirea de site-uri de
colectare și reciclare a deșeurilor, etc.
Suma alocată se preconizează a fi până la 15.000 EUR
Durata implementării proiectelor nu trebuie să depăşească 6 luni.
Proiectele relevante, care se sinergizează cu priorităţile de finanţare a Ambasadei Republicii
Slovace în Moldova, depuse în cadrul SGP GEF, după aprobarea condiţionată spre finanţare de
către CNC, vor fi prezentate reprezentantului Ambasadei, de către CN. După o evaluare a
proiectelor, Ambasada va informa CN al SGP GEF despre interesul de co-finanţare a unuia sau mai
multor proiecte.
b. Programul de granturi al Agenţiei Slovace pentru Cooperare şi Dezvoltare
internaţionale (SlovakAid)

Priorităţile de finanţare:







Guvernarea locală eficientă
Administrarea de stat și societatea civilă
Apă și sanitație
Suport pentru dezvoltarea societății civile cu accentul pe inițiativele noilor cetățeni și
dezvoltarea comunităților în regiuni.
Activități pentru implicarea tinerilor – creșetrea interesului în relațiile publice, suport
pentru inițiativele civice și activismul tinerilor.
Sensibilizarea publicului în domeniul mediului (în special în domeniul apei potabile și
prevenirea barajelor ilegale)

Suma alocată: până la 100.000 EUR
Calendarul licitaţiilor: anunţul licitaţiilor de proiecte se face anual în lunile aprilie-mai. Perioada de
evaluare a proiectelor durează cca 6 luni.

Notă: Aplicantul trebuie să fie o organizaie a societăţii civile din Republica Slovacă, iar partenerul
din Republica Moldova

6. Ambadasa Poloniei în Moldova16
Fondul pentru Granturi Mici a fost stabilit cu scoput de a oferi asistență pe toate continentele prin
rețeaua misiunilor diplomatice Poloneze. Granturile Mici includ, spre exemplu forarea fîntînilor,
reparații mici de infrastructură, procurarea echipamentului medical sau educațional și variate
proiecte de training.

16

https://polskapomoc.gov.pl/Polish,Aid,160.html
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Proiectele de dezvoltare sunt realizate de Misiunile diplomatice Poloneze sau de partenerii lor locali,
precum ONG-urile locale, instituțiile publice, autoritățile locale sau misiunile Catolice, care, separat
de activitățile religioase, implementează proiecte pentru îmbunătățirea standardelor de train a
populației locale.
Misiunile diplomatice sunt responsabile pentru aspectele de organizare, financiare și raportare ale
proiectelor. Inițiativele pentru proiecte întotdeauna vin de la partenerii și beneficiarii locali care
sunt responsabili pentru distribuirea resurselor și mentenanța rezultatelor proiectelor după
finisarea finanțării suportului Polonez. Inițiatorii de proiecte prezintă ideile de proiect la misiunile
diplomatice relevante ce selectează cele mai valoroase inițiative. Apoi, sub forma de aplicație de
proiect, acestea sunt prezentate la Ministerul Relațiilor Internaționale în Varșovia pentru aprobarea
finală.

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:


Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei

Suma alocată: până la 30.000 EUR
Calendarul licitaţiilor: Proiectele se colectează de Ambasada Poloniei din Moldova în perioada

ianuarie-februarie a fiecărui an.
Proiectele trebuie să se finalizaze până la sfârşitul anului calendaristic în care s-a acordat
finanţarea.

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la
Ambasada Poloniei în Moldova, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.
7. Ambasada României în Moldova
Guvernul României desfăşoară mai multe programe de asistenţă tehnică pentru Republica
Moldova, după cum urmează:
a. Fondul de Mobilitate pentru experţi din societatea civilă România-Republica
Moldova17
Fondul de Mobilitate este implementat cu sprjinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor
Externe, prin programul Romaniei de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), in parteneriat cu
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare-Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.
Obiectivul principal constă în transferul bilateral de experiențe, cunoștințe, bune practici între
România și Republica Moldova, îmbunătățirea dialogului dintre cele două țări, stimularea implicării
organizațiilor societății civile în procesul de formulare a politicilor publice, dezvoltarea de proiecte
comune și actiuni în parteneriat care să raspundă obiectivelor de integrare ale R. Moldova în
Uniunea Europeană, precum și obiectivelor României în contextul politicii de cooperare pentru
dezvoltare.
17

http://www.fondromania.org/pagini/index.php
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Beneficiarii Fondului de Mobilitate sunt:
Pentru mobilitățile individuale:
 experți din societatea civilă și mediul academic din România și R. Moldova. Grantul se
acordă persoanelor fizice, un expert poate beneficia de o singură finanțare.
Pentru granturi:
 organizații ale societății civile din Romania și Republica Moldova înregistrate conform
legii.

Activități eligibile:




Pentru mobilitățile individuale - participarea la conferințe și seminarii, întâlniri de lucru și
de coordonare, activități de mentorat, consultanțpă și formare ai caror beneficiari sunt
organizații ale societății civile sau comunitatea, cu condiția că aplicanții să fie implicați ca
persoane resursă.
Pentru granturi: activități ce vizeazp creșterea capacității organizaționale, îmbunătățirea
rolului societății civile în cele două țări, creșterea vizibilității societății civile din România și
R. Moldova, activități de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite
de studiu, programe de intership în contextul priorităților tematice menționte mai sus.

Mobilitățile individuale vor fi procesate în măsura în care sunt trimise, nu există un termen limita
pentru primirea lor.
Pentru granturi, se anunţă licitaţii de proiecte pe parcursul anului. Aplicatiile se primesc la
adresa office@fondromania.org.
Informațiile detaliate privind procedura de obținere a finanțării,formularele de aplicație,
calendarul se găsesc în documentele disponibile pe site-ul - www.fondromania.org.
b. Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni18
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni elaborează şi aplică politica
statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor şi acţionează
pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea
legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt.

Programele de finanţare:






Cultură – „Constantin Brâncuşi”
Mass–media – „Mihai Eminescu”
Educaţie – „Nicolae Iorga”
Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna”
Societatea civilă – „Dimitrie Gusti”

Calendarul licitaţiilor: de 2 ori pe an, de obicei februarie-martie şi octombrie-noiembrie.
Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:

18

Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate

http://www.dprp.gov.ro/
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Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la
Agenţiile de de finanţare corespunzătoare a Guvernului României, conform procedurilor şi
formularelor fiecărei agenţii donatoare.
8. Agenţia de Dezvoltare a Austriei
Parteneriatul de Cooperare între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Agenția Austriacă de
Dezvoltare (ADA) se realizează în baza Acordului între Guvernul Republicii Austria și Guvernul
Republicii Moldova cu privire la Cooperare și Dezvoltare, semnat la 21/10/2008, la Viena, iar
Obiectivele de activități sunt axate pe reducerea sărăciei, asigurarea păcii şi a securităţii umane şi
protecția mediului înconjurător.
Asistenţa acordată Moldovei se realizează conform Strategiei de Cooperare a Austriei cu Republica
Moldova pentru 2015-2020.

Domeniile prioritare:



Aprovizionarea cu apă şi sanitaţie
Formarea profesională şi tehnică în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă

Conform noii strategii de cooperare, ADA îşi va extinde domeniile de intervenţie pentru a facilita
realizarea capitolelor 16 „Mediul Înconjurător” și 17 „Acţiuni climatice” din Acordul de Asociere RMUE

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6:



Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei

Modalitatea de co-finanţare:
Unitatea de implemnetare a proiectului ce vizează protecţia mediului, managementul apelor, cu
componenta de sub-grantare va fi Oficiul POPs din cadrul Ministerului Mediului, care va asigura
managementul programului şi anunţa licitaţia de proiecte.
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la Oficiul
POPs, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.
9. Oficiul de Cooperare a Elveţiei în Moldova19
Elveția acordă suport Republicii Moldova din 2000 în semn de exprimatre a solidarității, dar în
același timp îmbunătățirii securitpșii și stabilității în Europa. În anii recenți, Agențua Elvețiană
pentru Dezvoltare și Cooperare s-a concentrat pe domeniile Sănătate, Apă și Sanitație cu obiectivul
clar de dezvoltare a acestor două sectoare în corespundere cu standardele Europene.
19

https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/international-cooperation/strategy.html
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Asistenţa acordată Moldovei se face conform Strategiei de Cooperare a Elveţiei în Republica
Moldova (2014-2017)

Domeniile prioritare pentru programul de granturi mici:




Apă şi sanitaţie
Migraţie şi dezvoltare
Cultura

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6:



Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei

Suma alocată: până la 30.000 CHF
Calendarul licitaţiilor: Programul de granturi este anunţat de Oficiul de Cooperare a Elveţiei la
Chişinău. Pentru programul de granturi mici 2015-2017 sursele alocate au fost epuizate. Se
preconizează ca următoarea licitaţie să fie în trimestrul III 2017.

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la Oficiul
de Cooperare a Elveţiei, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.
10. Ambasada SUA la Chişinău20
Comisia Democraţiei a Programului de Granturi Mici a fost iniţiată în 1994 ca un mecanism flexibil
pentru a permite ambasadelor americane să susţină iniţiativele ce contribuie către un sistem politic
şi economic mai deschis şi mai competitiv, precum şi protecția drepturilor omului.
Comisia Democraţiei a Programului de Granturi Mici este implementată în Moldova din 1996,
oferind susţinere ONG-urilor şi mass-mediei să realizeze proiecte pe întreg teritoriu al Republicii
Moldova.
Existenţa unei societăţi civile puternice şi active este critică pentru progresul politic, social şi
economic al Moldovei. Cu ajutorul societăţilor civile, comunităţile îşi pot rezolva multe probleme,
ONG-urile pot menţine responsabilitatea autorităţilor în fața cetățenilor, pledând pentru drepturile
grupurilor dezavantajate pentru a asigura un tratament egal și oportunități egale pentru fiecare
membru al societăţii. Sectorul non-profit poate educa o generaţie nouă de cetăţeni activi, calificați
și informaţi, care apreciază normele democratice.

Domeniile prioritare: promovarea societății civile; libera circulației a informației; suportul mass
mediei independente, transparența în guvern; educația publică și advocacy; crearea asociațiilor;
statul de drept și reforma juridică; soluționarea conflictelor; drepturile omului; educația civică;
mediul; economia de piață; activități de monitorizare, campanii de informare și traininguri contra
corupției; și egaitatea etnică, minorităților și de gen.

Suma alocată: 5.000 $ - 24.000 $
20

http://moldova.usembassy.gov/ro/democracy-grants.html
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Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6:




Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la
Ambasada SUA la Chişinău, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.
11. Ambasada Suediei în Moldova
Ambasada Suediei în Moldova îşi extinde domeniile de cooperare cu Republica Moldova prin
includerea protecţiei mediului în domenile de interes pentru cooperare.
Astfel pe parcursul anului 2016 vor fi selectate un număr de organizaţii ale societăţii civile, care vor
trece prin procedura de audit de management şi financiar, conform procedurilor şi cerinţelor
Agenţiei de Cooperare a Suediei (SIDA), ulterior fiind selectate un număr limitat de organizaţii prin
intermediul cărora vor fi implementate proiecte de mediu pentru societatea civila de mediu din
Moldova, inclusiv vor fi demarate programe de granturi pentru ONGurile de mediu.

12.Delegaţia UE în Moldova
Comisia Uniunii Europene va avea mai multe programe de granturi pentru societatea civilă din
Moldova în diverse domenii, care sunt anunţate pe pagina oficială a Comisiei UE.21
13.Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic
(CFE II)
„Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”este un
proiect finanțat de Uniunea Europeană, Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) și Crucea Roșie
din Austria, implementat în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova, Ucraina) și coordonat de Crucea Roșie Austriacă.
CFE II își propune să dezvolte capacitatea reţelei naţionale a organizațiilor non-guvernametale de a
contribui eficient la procesele de elaborare a politicilor naționale și locale în domeniul Adaptării la
Schimbările Climatice, sensibilizare și educație privind impactul schimbărilor climatice precum și
buna guvernare de mediu în Republica Moldova, prin următoarele acțiuni de bază:
 Consolidarea capacităților OSC-urilor în domeniul de leadership, mobilizare a resurselor și
comunicare pentru a sensibiliza opinia publică pe problematicile legate de schimbările
climatice;

21

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEAR
CHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en
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Oportunități de finanțare și dialog pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor locale în
domeniul Adaptării la Schimbările Climatice;
Dezvoltarea unei Rețele Naționale a OSC cu potenţial de a acţiona sau reacţiona continuu la
politicile în domeniul schimbărilor climatice;

Domenii de finanţare:






Dezvoltarea planurilor de adaptare la schimbările climatice la nivel local în localităţile cu
grad sporit de vulnerabilitate
Proiecte care prevăd implementarea acţiunilor de adaptare la schimbările climatice
Acţiuni cu scopul de educare şi ridicarea gradului de conştientizare a populaţiei faţă de
schimbările climatice
Campanii naţionale de advocacy cu scopul de a influenţa politicile existente în domeniul
adaptării la schimbările climatice
Acţiuni de consolidare organizaţională a membrilor reţelei naţionale a OSC în domeniul
schimbărilor climatice.

Acordarea suportului financiar se va face în baza Acordului de parteriat privind proiectul CFE II
semnat între A.O. EcoContact şi Crucea Roşie Austriacă.
Procedura de finanţare are următoarele etape:
 Lansarea concursului de granturi
 Depunerea formularelor de aplicare conform instructiunilor specificate
 Evaluarea tehnică şi administrativă a formularelor de aplicare de către Coordonatorul
Naţional
 Selecţia şi aprobarea finală a formularelor de aplicare de către Comitetul de Evaluare CFE II
 Notificarea aplicantului şi încheierea contractelor de finanţare între applicant şi A.O.
Ecocontact.

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6:




Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei
Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon

Modalitatea de co-finanţare:
OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la
EcoContact, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare.

Notă: Se recomandă ca, în momentul elaborării proiectului, organizaţiile societăţii civile să se

informeze despre regulile de finanţare, implementare şi raportare a potenţialilor co-finanţatori a
proiectelor depuse spre finanţare în cadrul SGP al GEF.
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