Descriere Generală
FOND DE MOBILITATE
EXPERȚI ROMANIA – REP. MOLDOVA
Runda a II-a

Runda a II-a a Fondului de Mobilitate este implementată de FOND – Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare și susținut financiar de Ministerul român al Afacerilor
Externe, prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.
Perioada de implementare este 26 octombrie 2015 – 31 martie 2016.
Cea de-a doua rundă continuă inițiativa lansată de FOND în anul 2014 când a fost implementată
runda pilot, urmată de prima rundă a Fondului de Mobilitate. Acest proiect reprezintă activitatea
de follow-up a Forumului Societăţii Civile România – Republica Moldova (2011), când s-a evidențiat
necesitatea creării unui fond de mobilitate pentru a sprijini transferul de expertiză și cunoștințe
între reprezentanți ai societății civile din cele două țări.
FOND - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România reprezintă 39
de organizații membre active în domeniile cooperare pentru dezvoltare și asistență umanitară.
Obiectivul general Fondului de Mobilitate 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 al politicilor publice,
dezvoltarea de proiecte comune și acțiuni în parteneriat care să răspundă obiectivelor de integrare
ale R. Moldova în Uniunea Europeană, precum și obiectivelor României în contextul politicii de
cooperare pentru dezvoltare.
Beneficiarii Fondului de Mobilitate:
I. Mobilități individuale pentru experți din societatea civilă din România și Republica Moldova.
Grantul se acorda persoanelor fizice. Un expert poate beneficia de o singură finanțare.
II. Granturi mici pentru organizațiile societății civile din România și Republica Moldova.

Procedura de obținere a finanțării este descrisă în detaliu în Regulament de Finanțare, disponibil
alături de cererile de aplicație și de rambursare aici: www.fondromania.org.

Activități eligibile:
Sunt încurajate acțiuni ce răspund priorităților strategice ale României în contextul asistenței
pentru dezvoltare. În primul rând vor fi sprijinite activități din sfera tranziţiei spre democraţie:
reconstrucţia statului, guvernanţă democratică, reforma administrativă, sprijinul pentru societatea
civilă, dezvoltare locală și comunitară, integrarea europeană și accesarea fondurilor de preaderare, mass-media; rezolvarea conflictelor. De asemenea pot fi susținute și activități ale
societății civile din domeniile mediu, educație și sănătate.
- pentru mobilitățile individuale: participarea la conferințe și seminarii, întâlniri de lucru și de
coordonare, activități de mentorat, consultanță și formare ale căror beneficiari sunt organizații ale
societății civile sau comunitatea, sub condiția ca aplicanții să fie implicați ca persoane resursă și că
pentru aceste activităti experții nu beneficiază de onorarii de consultanță din partea
organizatorilor sau a unei terțe părti.
- pentru grant-uri: activități ce vizează creșterea capacității organizaționale, îmbunătățirea rolului
societății civile în cele două țări, creșterea vizibilității societății civile din România și Republica
Moldova, activități de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite de studiu
(grupuri de 2-5 persoane) în cele două țări, programe de intership în contextul priorităților
tematice menționate mai sus.
Vor fi susținute acțiuni cu efect de multiplicare și replicare, cu rezultate cu impact pe termen mediu
și lung. Se vor finanța cu precădere acele activități care au obiective concrete, transfer de
expertiză, lucru pe proiecte concrete, training sau producerea unor rapoarte și studii.
--------------------------------------------Structura operațională:


Comitetul Consultativ este format din: reprezentanți ai Consiliului Director FOND,
Ministerului român al Afacerilor Externe, UNDP. Rolul acestui Comitet este să supervizeze
și să asigure transparența procesului de selecție (prin avizarea aplicatiilor propuse spre
finantare de catre Secretariatul tehnic); să contribuie la evaluarea periodica a programului
și recomandă ajustări în funcție de dinamica acestuia.



Secretariatul tehnic al Fondului de mobilitate este asigurat de echipa executivă a Federației
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare. Are ca responsabilitate promovarea
și administrarea Fondului de Mobilitate.

CALENDAR (26 octombrie 2015 – 31 martie 2016):
Data

Activitate

26 octombrie 2015

Lansare apel mobilități/grant-uri

13 noiembrie 2015

Termen limită aplicații grant-uri mici

16-20 noiembrie 2015

Selecție proiecte/apel grant-uri mici

23-27 noiembrie 2015

Contractare proiecte grant-uri

30 noiembrie 2015 – 15 martie 2016

Implementare proiecte grant-uri

26 octombrie – 15 martie 2016

Perioadă depunere și implementare aplicații
mobilități

Resurse utile:
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