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Titlul cererii: SCHEMĂ DE SPRIJIN ALOCATĂ PE ṬARĂ – MOLDOVA; Cerere restrânsă de propuneri/evaluarea unei note de
concept
Program: INSTRUMENTUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAṬIE ṢI DREPTURILE OMULUI (IEDDO)
Referinta: EuropeAid/151888/DH/ACT/
Domenii: drepturile omului, justiție și securitate, cetățenie, etc.
buget total/sumă acordată pe
proiect
1.700.000 €
mínimum 350.000€/proiect și
maximum 400.000€
între 50% și 95% din totalul
costurilor eligibile

data de depunere

beneficiari

26 august 2016, pentru organizații nonguvernamentale,
operatori din sectorul public,
nota succintă
autorități locale
(orele 16:00 la
Bruxelles)

Acest apel este o cerere de propuneri restrânsă care presupune, în prima fază, depunerea
unei note succinte/de concept privind ideea de proiect și evaluarea acesteia. Ïn această fază,
nu trebuie prezentat un buget detaliat, ci doar o estimare indicativă a contribuției UE și a
procentului pe care aceasta îl reprezintă în bugetul total al proiectului.
Ṭinând cont că numai nota de concept va fi evaluată pentru moment, de cea mai mare
importanță este ca acest document să conțină toate informațiile relevante privind
acțiunea. Nu trebuie trimise alte documente justificative sau anexe, ci doar completată o
declarație de către liderul proiectului (Anexa A.1 secṭiunea 2, la link-ul menṭionat ca sursă de
informare).
Obiectiv general ṣi obiective specifice:
Obiectivul general al acestei cereri este de a îmbunătăți și de a verifica respectarea și
protecția drepturilor omului în Republica Moldova.
Obiective specifice:
- sprijinirea activităților organizațiilor societății civile în pregătirea terenului pentru alegeri;
- sprijinirea acțiunilor societății civile asigurând controlul testelor;
- sprijinirea libertății de exprimare;
- sprijinirea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Printre acțiunile sprijinite:
- educație civică și electorală, observație la nivel intern, dialog și formare a actorilor politici;
- punerea în aplicare a recomandărilor făcute de UE sau OSCE/Misiuni de Observare
Electorală ale Oficiului pentru Democraṭie Internaṭională și Drepturile Omului (ODIHR –

eligibilitate ṭări/regiuni
state membre ale UE,
Moldova

Informaṭii
suplimentare:
 Aplicațiile se depun
numai în engleză.
 După evaluarea
pozitivă a notei
succinte, propunerea
finală poate fi depusă
până la 11 noiembrie
2016.
 Implementarea
proiectului poate fi de
minimum 24 de luni și
maximum 36 de luni.
 Acṭiunile
proiectelor trebuie să
se desfășoare în
Moldova, incluzând
regiunea Transnistria.
 Înregistrarea în
PADOR, baza de date
online a Comisiei
Europene, este
obligatorie pentru
această cerere de
proiecte.
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acronim în engleză);
-monitorizarea studiilor de interes pentru societatea moldovenească, urmate de raportarea și
diseminarea de informații către mass-media;
- sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor care să asigure libertatea de exprimare;
- sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor care să asigure libertatea presei;
- sprijin pentru protecția drepturilor sociale, economice și culturale ale persoanelor care
aparțin minorităților.
Atenṭie! Se va acorda prioritate acțiunilor care vizează întărirea capacității organizațiilor
comunităṭii și care implică un sprijin financiar al părților terțe, precum și acțiunilor care ating
zonele rurale și/sau îndepărtate.
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și documentația conexă pot fi descărcate aici
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin: Delegația UE în Republica Moldova
Strada Kogălniceanu 12
Chișinău MD-2001
tel: +373 22 50 52 10
fax: +373 22 27 26 22
Contact pentru detalii despre prezenta cerere de propuneri de proiecte:
delegation-moldova-procurement@eeas.europa.eu; întrebările privind redactarea notei
succinte trebuie trimise, la adresa menționată mai sus, cel mai târziu cu 21 de zile înainte de
data limită de aplicare.

 Aplicaṭiile se depun
prin sistemul electronic
al EuropeAid
PROSPECT.
 Întrebările (numai
în engleză, franceză
sau spaniolă) privind
disfuncṭionalităṭi ale
PADOR și
PROSPECT la adresa:
EuropeAid-ITsupport@ec.europa.eu
(prin completarea unui
formular online).
 Liderul de proiect și
partenerii săi pot
participa la o singură
propunere de proiect.

