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REGULI DE PARTICIPARE ÎN CADRUL INIȚIATIVEI
„MORE from CORE”
Informații generale

„MORE from CORE” este o inițiativă comună a companiei „CorePro” LTD, Londra, Regatul Unit și a
Reprezentanței Fundației „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova.
Inițiativa are misiunea de a sprijini consolidarea democrației în rândul tinerilor din zonele rurale ale Republicii
Moldova.
Inițiativa se va desfășura în două etape:
 selectarea și instruirea grupurilor informale de tineri, din mediul rural, în scrierea și gestionarea
proiectelor și,
 finanțarea celor mai bune idei de dezvoltare locală.

I etapă: instruirea grupurilor informare de tineri, din mediul rural, în scrierea și gestionarea proiectelor

Entități eligibile să participe în cadrul inițiativei
Grupuri informale de tineri formate din cel puțin 2 tineri cu vârste între 16 și 22 de ani din zonele rurale (sat,
comună) de pe întregul teritoriu al Republicii Moldova pot aplica în cadrul concursului curent.
Procedura de înscriere
Formularul de înscriere în cadrul inițiativei poate fi expediat în format electronic la următoarea adresă de email: dan.corcodel@centruinfo.org până la 31 martie 2018, ora 17:00.
Notă: Cererile expediate mai târziu de termenul limită nu vor fi considerate.
Fiecare aplicant (grup) va primi prin e-mail confirmarea recepționării formularului de înscriere.
Doar grupurile selectate pentru instruire vor fi contactate.
Evaluarea și selectarea grupurilor de tineri pentru instruire
Formularele recepționate vor fi evaluate în două etape:
- Evaluarea formală;
- Evaluarea de conținut.
Evaluarea formală se va face conform următoarelor criterii:
- Respectarea criteriului de vârstă a participanților (între 16 – 22 ani);
- Grupul de tineri este format din minim 2 membri;
- Grupul informal de tineri este din localitate/localități rurale;
- Toate câmpurile formularului sunt completate.
Doar formularele care sunt pre-selectate în cadrul evaluării formale sunt transmise spre evaluarea de
conținut.
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(cu un total de 100 puncte):

Evaluarea de conținut se va face conform
- Valorile grupului de tineri și interesele comune: 20 puncte
- Motivația - argumentarea motivului pentru care participarea la instruire și în general, în cadrul
inițiativei ”More from Core” este importantă pentru grup și aşteptările acestuia: 25 puncte
- Experiența grupului informal de tineri (minim 3 activități realizate în ultimii 2-3 ani): 20 puncte
- Parteneriate locale/regionale: 15 puncte
- Viziunea și intenția de dezvoltare a comunității locale: 20 puncte
Instruirea participanților selectați
Grupurile informale de tineri selectate vor beneficia de 1 instruire în elaborarea și implementarea
propunerilor de proiecte. Subiectele din cadrul training-ului vor include teme precum managementul
proiectelor, identificarea parteneriatelor, analiza SWOT, elaborarea bugetului etc.
O echipă de traineri ai Solidarity Fund PL in Moldova se va deplasa în localitățile grupurilor informale de tineri
pentru a organiza instruirile.
A II-a etapă: finanțarea celor mai bune idei de dezvoltare locală
Aplicarea propunerilor de proiecte
Ca urmare a instruirilor organizate pentru grupurile informale de tineri va fi organizat un concurs de idei de
proiecte public. Vor putea participa doar grupurile informale de tineri care au participat la instruiri.
Formularele de proiecte vor fi scrise în conformitate cu modelul care va fi publicat de către organizatori.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor va fi comunicat ulterior organizării instruirilor.
Fiecare aplicant va primi prin e-mail confirmarea depunerii cererii de participare și un număr de înregistrare
pentru cererea sa.
Toți participanții aplicanți vor fi informați referitor la acceptul sau refuzul de participare în cadrul inițiativei.
Finanțarea inițiativelor de dezvoltare locală
Grupurile informale de tineri selectați și instruiți în cadrul inițiativei „MORE from CORE” sunt eligibili să aplice
pentru co-finanțarea unei singure idei de proiect:
de până la 9.000 MDL. Bugetul total pentru co-finanțarea inițiativelor este de 36.000 MDL.
Beneficiarii vor avea obligația, ca pe parcursul implementării proiectelor, să identifice și să atragă alte resurse
decât cele din cadrul inițiativei (resurse umane, financiare, materiale etc.) prin diverse metode, cum ar fi:
crowdfunding, negocieri, discuții, parteneriate ș.a., cu autorități publice locale, instituții publice, agenți privați
etc.
Durata implementării proiectului nu poate depăși 2 luni.
NOTĂ: Proiectele co-finanțate în cadrul inițiativei „MORE from CORE” se datorează generozității donatorilor
prezenți la evenimentului de caritate și de promovare a tradițiilor naționale „Getting to know Moldova” care a
avut loc la Londra, Regatul Unit, 21 ianuarie 2018, precum și donatorilor online.
Se va oferi co-finanțare inițiativelor care abordează una dintre prioritățile tematice:
Sprijinul tinerilor în activități social-culturale
o Organizarea activităților culturale cu implicarea tinerilor din zonele rurale, cluburi de interese, festivaluri
și evenimente culturale, dotare și schimb cultural a tinerilor etc;
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Activități de promovare a identității locale / specificului local
cu implicarea tinerilor din mediul rural;
Organizarea activităților sportive, dotare, participare la competiții sportive și schimb de experiență;
Inițiative de sprijin a educației în mediul rural care pot include activități de renovare la scară mică și
dotare, precum și schimb de experiență între elevii instituțiilor de învățământ din mediul rural, crearea
platformelor de socializare, activități de promovare a educației civice, promovarea incluzivă a
voluntariatului, formarea și consolidarea consiliilor de elevi, vizite de studiu etc.

Sprijinul tinerilor în dezvoltarea abilităților antreprenoriale
o Organizarea activităților de dezvoltare a capacităților antreprenoriale a tinerilor din zonele rurale,
treninguri, schimb de experiență etc;
o Sprijin pentru inițiativele de antreprenoriat social, inițiere în antreprenoriat social etc;
o Inițiative menite să sprijine deschiderea de noi servicii sau să dezvolte servicii existente gestionate de
tinerii din localități rurale;
o Activități menite să crească atractivitatea turistică a localității rurale, dotare la scară mică (de ex. dotarea
cu indicatoare turistice, crearea paginilor web de promovare a specificului local, identității locale,
evenimentelor locale etc.);
o Dezvoltarea și promovarea unui brand local;
o Dezvoltarea abilităților IT a tinerilor din zonele rurale și dotarea cu echipament tehnic;
o Promovarea artizanatului în rândul tinerilor din zonele rurale.
Activități de îmbunătățire a infrastructurii rurale
o Activități de îmbunătățire a condițiilor / amenajare a spațiilor publice (de ex. intervenții de
amenajare/dotare în zone verzi, de agrement, cultură și sport, alte spații destinate tinerilor).
Costurile de program pot include în special:
 costuri legate de cazare și alimentare;
 costuri de instruire și imprimare;
 costuri de călătorie/transport, inclusiv legate de bilete, închirierea mijloacelor de transport;
 costuri rezultate din acțiuni specifice întreprinse în cadrul proiectului, inclusiv cheltuieli de achiziție a
produselor (bunuri), spațiilor de lucru și echipamentelor, costuri de închiriere a sălilor de conferințe, de
redecorare și renovare a spațiilor utilizate pentru implementarea proiectului.
Procedura de selectare a cererilor de proiect
Cererile vor fi evaluate și selectate conform Regulamentului de participare în cadrul inițiativei „MORE from
CORE”, de către Comisia comună creată de „CorePro” LTD și „Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, care
va fi publicat o dată cu lansarea apelului de proiecte.
Proceduri de raportare și control
Beneficiarul va fi obligat să prezinte către „CorePro” LTD și „Solidarity Fund PL” în Moldova un raport de
activitate în care vor fi descrise rezultatele implementării inițiativei cu anexarea documentelor confirmative
(liste de participanți, poze, agende de activități, documente financiare etc). „CorePro” LTD și „Solidarity Fund
PL” în Moldova își asumă dreptul să monitorizeze și să evalueze rezultatele implementării proiectului, precum
și modul în care serviciile și bunurile procurate în cadrul inițiativei vor fi administrate și întreținute.

