TERMENI DE REFERINȚĂ
CONCURS DE MINI-GRANTURI
PENTRU CAPACITAREA INSTITUȚIONALĂ A ORGANIZAȚIILOR DE TINERET

Titlul proiectului

Termen de aplicare

„Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și
intervenții instituționale”
Eficientizarea indicatorilor de dezvoltare instituțională a
organizațiilor de tineret din Republica Moldova
15 septembrie

Durata de implementare

1 lună

Valoarea grantului

Până la 5000 de lei

Organizații eligibile

Asociații de tineret/grupuri de inițiative de tineret
Se va acorda prioritate ONG-urilor din raioanele țării și se va
ține cont de reprezentarea teritorială, inclusiv dacă ați
participat sau participați la evaluarea instituțională a
organizațiilor de tineret

Scop

I.

CONTEXT

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 60 de organizații de
tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în
procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie
1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate,
autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării,
eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

Structurile asociative de tineret reprezintă formele primare de participare, precum și un
veritabil element al democrației participative într-o societate. În calitatea sa de organizație
reprezentativă – CNTM are mandatul să sprijine și să contribuie la dezvoltarea sectorului de
tineret în Republica Moldova. Astfel, Strategia CNTM 2014-2018, stabilește “Dezvoltarea
organizațiilor și inițiativelor de tineret” în calitate de prioritate strategică, pe lângă „Educația
Tinerilor”, „Drepturile tinerilor și incluziunea socială”, precum și „Politici de tineret”. În cadrul
Direcției Dezvoltarea Organizațiilor și a Inițiativelor de tineret unul dintre obiectivele pivot ține
de consolidarea capacităților organizaționale. Acest obiectiv urmărește fortificarea politicilor
interne a organizațiilor și inițiativelor de tineret, precum și dezvoltarea noilor mecanisme și
instrumentelor operaționale pentru o mai buna guvernare.
În 2017 CNTM își prioritizează să susțină Organizațiile de Tineret din cele mai diverse zone ale
țării prin consolidarea instituțională și crearea de instrumente interne în domeniul dezvoltării
instituționale pentru a le asigura acestora o mai bună stabilitate internă și continuitatea
creșterii și dezvoltării organizațiilor de tineret la nivel local.
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În acest context, CNTM cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, demarează un program
complex privind capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale,
din care face parte și programul de mini-granturi pentru dezvoltarea instituțională a
organizațiilor și grupurilor de inițiativă de tineret. acest programul de mini-granturi este
instrumentul bun in acordarea sprijinului necesar organizațiilor atât din mediul urban cât și din
mediul rural.
Scopul programului este de a consolida consecutiv organizațiile sectorului asociativ de tineret
fiind accesibil pentru un număr mare de organizații de tineret.
Programul de mini-granturi are o importanță deosebită pentru organizațiile de tineret, în special
pentru organizațiile de tineret ce activează doar la nivel local, pentru care reprezintă o
dificultate dobândirea de granturi ce ar putea fi utilizate pentru realizarea obiectivelor și
scopurilor instituționale.
Rezultatele proiectelor vor fi prezentate sub forma de instrumente reale, practici și eficiente de
dezvoltare instituțională. Fiecare organizație de tineret va putea adapta și utiliza aceste
instrumente în vederea optimizării proceselor organizaționale și buna guvernare.
II.

DURATA DE IMPLEMENTARE ȘI MĂRIMEA FINANȚĂRII

● CNTM încurajează participarea tuturor asociațiilor obștești de tineret, inclusiv a
organizațiilor de tineret din Găgăuzia și Transnistria.
● Prioritate li se va oferi organizațiilor care au fost evaluate instituțional (sau sunt
evaluate la momentul desfășurării programului) de către CNTM (în baza matricei tip),
organizațiilor în care sectorul de tineret nu este dezvoltat și numărul de asociații de
tineret este redus;
● Durata de implementare a unui proiect nu trebuie să depășească 1 lună, cu începerea
implementării acestuia din 28 septembrie 2017;
● Valoarea totală a unui grant nu poate depăși suma de 5000 lei;
● Rezultatele for fi anunțate pe 20 septembrie, încheierea contractelor va avea loc pe 25/26
septembrie;
● Perioada de raportare narativă și financiară finală 10 noiembrie 2017.
III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
Concursul de mini granturi și suport instituțional este destinat organizațiilor de tineret care
activează la nivel local și/sau național, înregistrate la organele abilitate ale R. Moldova.
IV. DOMENII ELIGIBILE PENTRU FINANȚARE
Suportul metodologic și instituțional oferit va fi orientat exclusiv pentru dezvoltarea
capacităților organizaționale, care va acoperi unul sau mai multe din următoarele domenii/
direcții de dezvoltare:
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● Consolidarea capacităților pentru planificare strategică – elaborarea sau îmbunătățirea
Strategiei sau Planului Strategic al organizației, formarea persoanelor resursă a organizației în
planificarea strategică;
● Fortificarea cadrului de implementare a planului strategic al organizației – racordarea
Planului strategic la misiunea organizației, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și
evaluare internă, inclusiv a procesului de raportare;
● Sporirea viabilității financiare – acțiuni pentru diversificarea surselor de venit, a colectării
de fonduri sau a surselor proprii de venit, colaborarea cu autoritățile locale sau sectorul
privat în atragerea fondurilor;
● Elaborarea instrumentelor de advocacy pentru participarea tinerilor – elaborarea strategiei
de advocacy sau a unor instrumente pentru ca organizația să întrețină o relație pragmatică cu
instituțiile publice, fortificarea colaborării cu Autoritățile Locale sau Centrale, implicarea în
procesul de luare a deciziilor pentru beneficiul tinerilor, participarea în procesul de politici
publice pentru tineri, informarea, educarea și mobilizarea tinerilor;
● Buna guvernare – fortificarea unei structuri democratice descentralizate cu responsabilități
clar definite, elaborarea sau modificarea regulamentului de activitate a organizației,
promovarea transparenței, raportare internă și externă, existența fișelor de post pentru
angajați, formularelor de planificare și raportare individuală.
V. UTILIZAREA ECHIPEI DE TRAINERI CNTM
CNTM pune la dispoziția organizațiilor interesate de a participa la prezentul program de granturi
o echipă de traineri care constituie persoane resursă în sectorul de tineret și care ar putea să
vină cu expertiză pe tot parcursul desfășurării programului de granturi. Domeniile de expertiză
pe care le pot oferi trainerii, sunt:
● Managementul proiectelor;
● Recrutarea membrilor;
● Advocacy și participarea tinerilor;
● Planificare strategică;
● Dezvoltarea personală;
● Dezvoltarea organizațională;
● Colectarea de fonduri.
● Promovare și vizibilitate cu suportul platformelor informaționale, în special platforma
youth.md.
VI. BUGETUL PROIECTULUI ȘI ELIGIBILITATEA COSTURILOR
Bugetul proiectului trebuie să respecte următoarele principii:
● Relevant –activitățile de proiect să reflecte prioritățile acestui program de granturi;
● Realistic – să includă prețuri de piață actuale fiind demonstrate prin liste de prețuri de la
agenții economici și/sau să se încadreze în prevederile HG 1213 din 27.12.20101;
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●
●
●

Diversificarea cheltuielilor – să cuprindă mai multe tipuri de cheltuieli pentru activitățile
proiectului.
Suma solicitată spre finanțare din partea CNTM nu trebuie să depășească 5000 lei.
Contribuției propii i se va acorda priorotate, însă nu este obligatorie.

Costurile eligibile sunt:
•
Servicii contractuale, spre exemplu: onorarii pentru expert, moderator sau trainer la fel și
taxele aferente acestora, servicii de imprimare, editare sau multiplicare, servicii de cazare
sau alimentare pentru participanții la activități;
•
Locațiune spațiului pentru desfășurarea manifestărilor de proiect;
•
Consumabile spre exemplu articole de birotică;
•
Servicii de transport, compensare a cheltuielilor de transport public;
•
Alte servicii care nu cad sub incidența celor neeligibile;
Nu sunt eligibile cheltuielile ce țin de:
• Cheltuieli pentru activitățile care depășesc scopul și obiectivele acceptate ale proiectului
sau bugetul grantului;
• Cheltuielile salariale precum și taxele aferente acestora;
• Cheltuieli administrative, inclusiv comisioane bancare;
• Cheltuieli de procurare a echipamentului;
• Cheltuieli pentru produse de tutungerie și produse alcoolice;
• Cheltuieli ce țin de serviciile de reparație și menținerea bunurilor organizaționale;
• Diurne pentru deplasarea experților;
• Costurile suportate înainte sau după perioada oficială de acțiune a grantului;
• Amenzi și penalități ce rezultă din încălcarea sau incapacitatea de a respecta prevederile
legislației și a legislației;
• Contribuții și donații făcute persoanelor fizice și organizațiilor;
• Cheltuieli care presupune implicarea în campanii comerciale și/sau politice.
VII. PROCEDURA DE SELECȚIE
Organizațiile de tineret interesate de aplicare, trebuie să prezinte următoarele documente:
1. Formularul de aplicare;
2. Bugetul proiectului;
3. Lista Fondatorilor, Consiliului de Conducere și a Membrilor organizației;
4. CV-ul organizației;
5. Formularul de evaluare instituțională completat
6. Alte documente relevante.
În cadrul procesului de selectare, Comisia va pune accentul pe următoarele criterii:
Criteriu

Punctaj
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Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și
încadrabile în timp –SMART
Bugetul este estimat realist în concordanță cu activitățile planificate

20 p

Calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor

10 p

Durabilitatea proiectului

20 p

Completarea formularului de avaluare instituțională

10

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

10

Organizatie ce activeaza la nivel local

10

Total

100 p

20 p

VIII. PROCEDURA DE APLICARE
Termenul-limită de aplicare este 15 septembrie, ora 23.59. Dosarele recepționate după
termenul-limită nu vor fi luate în considerație de către juriu. Rezultatele procesului de selecție
vor fi anunțate până pe 20 septembrie 2017. Dosarele de aplicare se transmit prin e-mail la
cntm.corespondenta@gmail.com cu titlul "Asistență instituțională și capacitare " sau se aduc sub
formă fizică la sediul CNTM – bd. Petru Rareș 18, Chișinău, Republica Moldova.
Organizațiile care vor acumula cele mai multe puncte, vor fi considerate câștigătoare.
Câștigătorii vor fi contactați pentru semnarea contractului de grant și demararea activităților.
Consultati regulamentul programului de mini-granturi pentru a respecta cerintele donatorului.
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