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APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” ediția 2022 

Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 17 ianuarie 2022 până la data de 

27 februarie 2022, ora 23:59. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare și 

implementare al Programului. 

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt: 

 1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);  

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);  

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);  

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică); 

 5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);  

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);  

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele) 

Valoarea totală a unui proiect de dezvoltare locală nu poate fi mai mică de 300 mii lei. 

Suma alocată din bugetul de stat pentru un proiect va fi de pînă la 50% din bugetul proiectului și nu va depăși 

suma de 250 mii lei.  

Aportul financiar din partea 

partenerilor de implementare a 

prezentului Program (autoritățile 

publice locale, partenerii de 

dezvoltare/donatorii, asociații ale 

diasporei, asociațiile de băștinași, 

grupurile de inițiativă ale cetățenilor 

stabiliți în străinătate sau reveniți) va 

constitui cel puțin 50%, inclusiv, 

resurse financiare atrase din diasporă 

de minimum 10% din bugetul 

proiectului. 

 

Proiectele înaintate spre finanțare trebuie să fie realizate în termen de maximum 12 luni de la momentul 

aprobării proiectului 

În contextul, celor relatate echip INVEST SUPORT intervine cu propunerea de colaborare în vederea 

perfectării dosarului de aplicare în cadrul apelului Programul DAR 1+3 ediția 2022. 

 Pentru detalii și suport nu ezitați să ne contactați 

Cu profund respect, echipa INVEST SUPORT 
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Anexa nr. 1 

 

 

LISTA ACTE necesare pentru proiectul investițional DAR 1+3 

 

✓ formularul de aplicare pentru finanțare (anexa nr.1), inclusiv anexele:  

1.  angajamentul privind aplicarea la Programul DAR 1+3, care va garanta inclusiv și plata contribuției APL 

pentru proiect și asumarea veridicității datelor prezentate, semnată de primar (anexa nr.2); 

 2. bugetul detaliat al proiectului (costurile proiectelor se estimează în baza actelor normative în vigoare, se 

justifică și se prezintă în mod detaliat pe articole și aliniate de cheltuieli) (anexa nr.3); 

 3. fundamentarea economico-financiară a proiectului (anexa nr.4); 

 4. plan de acțiuni privind implementarea proiectului, pe luni, ce va conține, inclusiv, activități de comunicare 

și implicare a diasporei în implementarea proiectului local (anexa nr.5); 

 5. procesul-verbal și lista participanților la validarea propunerii de proiect de către Consiliul de administrare 

sau Adunarea Generală a asociației de băștinași, dacă există în localitate;  

6.  procesul-verbal și lista participanților la prioritizarea ideii de proiect în cadrul grupului local de inițiativă; 

7.  rezultatele și dovada prioritizării ideii de proiect de către diasporă pe rețelele de socializare și alte mijloace; 

 8.  scrisoarea care confirmă angajamentul de colectare a contribuției din partea diasporei, descrisă în bugetul 

proiectului, semnată de persoană responsabilă din cadrul autorității publice locale/asociației băștinașilor 

(anexa nr.6);  

9. extrasul din registrul bunurilor imobile pentru aplicantul lider care înaintează proiect ce ține de 

reparația/renovarea unui imobil din localitate (după caz); 

10. certificatul/decizia de înregistrare și statutul asociației de băștinași/asociației diasporei. 

11. Planul/strategia de dezvoltare socio-economica a localitatii. 

 


