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COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile 

Apel pentru aplicații  

Granturi pentru campanii media, de advocacy și sensibilizare pentru a sprijini OSC-urile și 

mass-media în informarea despre pandemia COVID-19 / Coronavirus și impactul acesteia 

1. CONTEXT  

„COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile” este un proiect regional implementat de către 
IREX Europe (activând sub marca Equal Rights and Independent Media (ERIM)) și finanțat de Uniunea 
Europeană. Proiectul își propune să sprijine societatea civilă, activiști/stele independenți/te și mass-
media independentă astfel încât să-și poată continua activitatea în timpul pandemiei de COVID-19 și 
după. 

2. SCOPUL ȘI GRUPUL ȚINTĂ  

Pe măsură ce COVID-19 continuă să evolueze și există multe mituri și informații, ERIM lansează un 
concurs de granturi pentru mass-media locale și OSC-uri pentru a informa comunitățile cu privire la 
pandemia COVID-19 / Coronavirus și impactul acesteia. Granturile se vor concentra pe combaterea 
dezinformării cu privire la COVID-19 și vaccinarea, vor informa populația locală, în principal grupurile 
vulnerabile, despre acțiunile guvernamentale și serviciile de protecție disponibile în legătură cu 
COVID-19. Sprijinul va varia în funcție de amploarea, impactul și raza de distribuire a 
conținutului/produsului media/campaniei propuse. 

Granturile vor fi disponibile atât pentru OSC-uri, cât și pentru mass-media independente, iar acestea 
vor avea prioritate dacă vor depune o aplicație comună. Se va acorda prioritate aplicațiilor care au 
potențialul de a ajunge la cetățenii din regiuni sau la grupurile vulnerabile și la cei afectați în mod 
disproporționat de pandemie. 

Beneficiarii eligibili sunt: 

- OSC-urile înregistrate official și care activează la nivel local/regional  
- Mass-media independentă, locală/regională  

 
Încurajăm aplicații comune din partea presei locale/regionale și a OSC-urilor. 
 
Exemple de activități: 

● Campanii media de sensibilizare cu privire la dificultățile cu care se confruntă grupurile 
vulnerabile în timpul pandemiei, legislația și reglementările care ar trebui să fie modificate 
pentru a le oferi sprijini în viitor;  

● Istorii de succes ale unor cetățeni activi care găsesc modalități de a ajuta oamenii, cum 
inițiativele acestora sunt utile nivel local, cum acțiunile pot fi replicate la nivel național, cele 
mai bune practici de organizare a asistenței și sprijinul reciproc; 

● Inițiative de monitorizare care oferă informații la nivel local, regional și/sau național cu privire 
la sprijinul financiar, resursele de sănătate, ratele de mortalitate, șomajul și date conexe 
privind impactul pandemiei COVID-19; 

● Activități de sensibilizare (online sau în persoană, respectând toate restricțiile legate de 
pandemie) cu grupuri specifice (tineri, persoane în vârstă, profesori etc.) pentru a oferi 
informații corecte despre COVID-19, vaccin, evoluții științifice, acțiuni guvernamentale; 
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● Campanii publice cu mesaje simple, clare și memorabile pentru a distribui informații esențiale 
pentru a menține oamenii în siguranță și informați;  

● Inițiative de verificare a faptelor privind contracararea dezinformării cu privire la COVID-19, 
vaccin, evoluțiile științifice, acțiunile guvernamentale care vizează comunitățile locale; 

● Producerea și distribuirea informațiilor legate de COVID-19 care vizează populația vulnerabilă 
sau marginalizată/populațiile insuficient deservite. 
 

Numărul de granturi: până la 2  
Suma maximă a grantului: până la 7,000 Euro. 
Durata proiectului: până la 12 luni.  Încurajăm ca proiectul să înceapă după 2 luni de la termenul limită 
de depunere a aplicației. 
 

3. ELIGIBILITATE ȘI CRITERII DE SELECȚIE  

Criterii Minime de Eligibilitate:  

● Aplicanții trebuie să fie înregistrați în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; 
● Aplicanții trebuie să aibă minim 1 an de activitate; 
● Statutul și misiunea actuală a solicitantului sunt în conformitate cu principiile democratice și 

ale drepturilor omului sau care vin în sprijinul celor mai vulnerabile grupuri afectate în mod 
disproporționat de pandemie. 

Criteriile de Selectare: 

1. Cost-eficiența bugetului propus 
2. Proiectul se adresează unor grupuri care sunt discriminate 
3. Proiectul acoperă lacunele de informare din zonele rurale 
4. Proiectul are un plan coerent și clar de desfășurare a campaniei mediatice/evenimentului de 

sensibilizare/conștientizare 
5. Impactul potențial al campaniei de sensibilizare  
6. Durabilitatea acțiunilor după încheierea proiectului 

 
Costuri Eligibile: 

● Costurile directe pentru desfășurarea campaniilor/acțiunilor vor acoperi cheltuieli precum 
transport, materialele de promovare, pauze de cafea etc. 

● Costurile pentru achiziționarea de echipamente nu vor fi acoperite, cu excepția cazului în care 
se prezintă o justificare solidă. 

 

ERIM va aproba toți experții/formatorii/consultanții angajați în cadrul fiecărei grant. 

 

4.  PROCESUL DE APLICARE  

Toate Formularele de Participare, inclusiv anexele menționate vor fi depuse electronic. Documentele 
anexate la cerere, dar care nu sunt solicitate, nu vor fi evaluate. Formularul de participare poate fi 
depus în limba română, rusă sau engleză la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo. 
Formularele de participare trebuie expediate în versiunea Word, iar dacă este posibil, vă rugăm să 
furnizați și versiunea tradusă în limba engleză. Google Translate este o metodă acceptabilă de 
traducere. Vă rugăm să menționați în subiectul emailului „COVID-19: granturi media, advocacy, 
campanii”. Propunerile trebuie expediate online până la 4 octombrie 2021, ora locală 18:00. 
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Întrebările cu privire la acest anunț pot fi expediate prin e-mail la adresa moldova-csocd@erim.ngo. 

Întrebările, comentariile și clarificările nu vor fi acceptate după 27 septembrie 2021. ERIM nu se 

obligă să ofere clarificări/răspunsuri la întrebările primite după această dată. Răspunsurile vor fi oferite 

cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului de depunere a dosarului. 

 

Formularele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor fi acceptate. Toți solicitanții vor primi 

un e-mail cu rezultatele finale ale selecției. 
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