Cererea de Propuneri a fost tradusă pentru facilitarea utilizării de către potențialii solicitanți.
Vă rugăm să rețineți că toate cererile se transmit în limba engleză.
Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii
(Botnar Child Safety Road Challenge)
Finanțat de Fundația Botnar și administrat de
Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră
(Global Road Safety Partnership – GRSP)

CERERE DE PROPUNERI
7 iunie 2017
„Provocarea”
La nivel global, mai mult de 1,25 milioane de persoane mor în urma accidentelor rutiere în fiecare an și
alte 50 de milioane de persoane sunt grav rănite. Vătămările și decesele survenite ȋn traficul rutier au un
impact semnificativ asupra persoanelor sub vârsta de 18 ani, ceea ce reprezintă anual peste 186.000 de
decese rutiere. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului din 1989 stipulează că fiecărui
copil trebuie să i se acorde protecția și îngrijirea necesare pentru bunăstarea sa. O modalitate importantă
de a face acest lucru este de a viza epidemia copiilor uciși pe drumurile lumii.
Organizația Mondială a Sănătății a lansat recent un pachet tehnic, Salvează VIEȚI (Save LIVES), care oferă
o listă, bazată pe dovezi, privind intervențiile prioritare de reducere a deceselor și vătămărilor din traficul
rutier. Aceste intervenții sunt de importanță critică atât la nivel național, cât și la nivel local. Ele includ:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Reducerea vitezei;
Aplicarea legislației rutiere, bazată pe dovezi;
Asigurarea de leadership în domeniul siguranței rutiere;
Îmbunătățirea și managementul îngrijirii post accident;
Îmbunătățirea design-ului infrastructurii; și,
Stabilirea standardelor de siguranță a vehiculelor.

Realizarea reducerii durabile a deceselor și vătămărilor din traficul rutier necesită o abordare bazată pe
dovezi care să reunească sectorul guvernamental, societatea civilă și sectorul privat. Solicitanții sunt
încurajați să examineze ȋntregul pachet tehnic al Organizației Mondiale a Sănătății privind siguranța
rutieră
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/).
Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii solicită propuneri din partea
consorțiilor care reprezintă parteneri din guvern, societatea civilă și sectorul privat pentru a aborda
problemele de siguranță rutieră care afectează copiii din India, Mexic, România, Africa de Sud, Tunisia și
Vietnam. Această „Provocare” are următoarele caracteristici unice:
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➢

➢

➢

Cererile de succes vor concura pentru finanțarea unei sume maxime de 400.000 franci elvețieni
(CHF) pentru proiecte de doi ani. Va exista, de asemenea, o oportunitate de finanțare pentru alți
trei ani pentru un total de până la 1.000.000 CHF pe parcursul celor 5 ani. Mai multe detalii găsiți
la butonul "Cine Poate Aplica" de mai jos;
Pentru a fi eligibile, cererile trebuie depuse de un consorțiu de parteneri care reprezintă guvernul
și societatea civilă, cu o implicare a sectorului privat și să vizeze probleme de siguranță rutieră
la nivel municipal în orașe cu populații cuprinse între 200.000 și 1 milion de locuitori în
următoarele țări: India, Mexic, România, Africa de Sud, Tunisia și Vietnam.
„Provocarea” are ca scop constituirea unei Comunități și implicarea ei în procesul de evaluare a
cererilor. Fie ca solicitant, fie ca parte interesată în siguranța rutieră a copilului, veți avea ocazia
de a oferi contribuții la evaluarea cererilor, atât timp cât vă înregistrați pe site. Dacă vă
interesează acest subiect, vă rugăm să vă înregistrați acum! Mai multe detalii pot fi găsite dacă
clicați pe butonul "Proces decizional" de mai jos.

Solicitanții pot găsi toate informațiile necesare în documentele descărcabile de mai jos. Termenul limită
pentru depunerea cererilor este 4 august 2017, ora 23:59 GMT.
Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la botnarchallenge@innocentive.com
Despre noi
Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii („Provocarea”) este un proiect al
Fundației Botnar, o fundație caritabilă cu sediul în Elveția, înființată cu scopul principal de a sprijini
nevoile de bază ale copiilor din întreaga lume. „Provocarea” este concepută pentru a aborda problemele
de siguranță rutieră relevante la nivel local care afectează copiii din orașele mici și mijlocii din șase țări
prioritare cu intervenții practice, inovatoare și bazate pe dovezi. „Provocarea” este gestionată de
Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră, un program sub egida Federației Internaționale a
Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie având sediul la Geneva, Elveția.
Care țări și orașe sunt eligibile să aplice?
Vor fi acceptate cereri care vizează probleme de siguranță rutieră la nivel municipal în orașe cu populații
cuprinse între 200.000 și 1 milion de locuitori din India, Mexic, România, Africa de Sud, Tunisia și Vietnam.
Cine poate aplica?
Consorțiile multi-sectoriale care reprezintă o agenție guvernamentală locală și cel puțin o organizație
neguvernamentală pot prezenta propuneri pentru proiectul „Provocare” în cadrul următorilor parametri:
• Organizațiile guvernamentale trebuie să aibă autoritate relevantă în ceea ce privește politica
siguranței rutiere și/sau implementarea acesteia. Agențiile militare nu sunt eligibile pentru a aplica.
• Organizațiile neguvernamentale (inclusiv, dar fără a se limita la organizațiile societății civile și
instituțiile de învățământ) ar trebui să fie capabile să demonstreze experiență în ceea ce privește
implementarea siguranței rutiere, sănătătea publică, drepturile copiilor sau alte proiecte relevante
ȋn domeniu.
În plus,
• Propunerile consorțiului ar trebui să includă implicarea a cel puțin unui partener din sectorul privat
care poate contribui la propunere prin capacității și competențe in demeniul abordat ; cu toate
acestea, finanțarea nu va fi pusă la dispoziția partenerului consorțiului din sectorul privat.
• Partenerii guvernamentali nu trebuie să includă în propunere fonduri pentru a duplica sau a
externaliza activitatea care ȋi revine organizației sau pe care aceasta are capacitatea și resursele
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•
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necesare de a o finaliza. Fondurile proiectului „Provocare” vizează resursele și competențele care ȋi
lipsesc organizației și care sunt esențiale pentru abordarea problemei propuse.
Partenerul (partenerii) consorțiului societății civile trebuie să fie persoane juridice înregistrate în
țara de livrare a proiectului, capabile să încheie acorduri contractuale, să primească fonduri străine
și să își asume obligații juridice și financiare.
Partenerii consorțiului guvernamental și ai societății civile nu pot organizații care beneficiază de
sprijin financiar din partea industriei producătoare de alcool, arme de foc, pornografie sau tutun.
Partenerul (partenerii) consorțiului din sectorul privat nu pot face parte din industria producătoare
de alcool, arme de foc, pornografie sau tutun.
Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii nu finanțează persoane
individuale.

Ce fel de proiecte vor fi finanțate?
Propunerile trebuie să furnizeze dovezi și date pentru identificarea unei probleme comunitare privind
siguranța rutieră care are impact asupra copiilor și trebuie să abordeze problema cu intervenții
inovatoare, bazate pe dovezi. Solicitanții sunt încurajați să examineze ȋntregul pachet tehnic al
Organizației Mondiale a Sănătății privind siguranța rutieră
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/).
Luând în considerare recomandările tehnice ale Organizației Mondiale a Sănătății, proiectele pot avea
următoarele componente:
• Colaborarea tri-sectorială între administrația locală, societatea civilă și sectorul privat
• Abordare practică, bazată pe dovezi și inovație pentru resolvarea unei probleme specifice privind
siguranța rutieră
• Includerea unei componente care să vizeze politica locală de siguranță rutieră (consolidarea politicii
sau punerea în aplicare a politicii)
• Participarea activă a copiilor, beneficiarul principal al proiectului
• Plan viguros de monitorizare și evaluare pentru a trage învățăminte din proiect
Care este durata proiectelor „Provocare”?
Propunerile consorțiului selectate pentru a fi finanțate în cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind
Siguranța Rutieră pentru Copii vor primi o investiție inițială de doi ani, cu o posibilitate de finanțare
pentru alți trei ani. Se anticipează ca proiectele să înceapă în primul trimestru al anului 2018.
Cât de multe fonduri poate primi un proiect?
Propunerile consorțiului pot fi depuse pentru o sumă maximă de 400.000 de franci elvețieni (CHF) pentru
un proiect de doi ani. În timp ce propunerile inițiale ar trebui depuse de către consorțiul proiectului,
finanțarea va fi oferită fiecărui partener al consorțiului în mod separat. Proiectele de succes ale
consorțiului vor avea oportunitatea de a primi finanțare pentru a continua inca pe 3 ani pentru o finanțare
totală de 5 ani și de până la 1.000.000 CHF.
Solicitările de finanțare ar trebui să fie în concordanță cu domeniul de aplicare al proiectului, problema
de siguranță rutieră pe care o propune s-o abordeze și numărul partenerilor de implementare. Caracterul
rezonabil al costurilor este un factor la considerarea propunerilor.
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Cum vor fi selectate propunerile consorțiului?
Propunerile vor trece un proces de selecție în patru etape.
➢ Etapa 1: Membrii Comunității proiectului „Provocare” și revizorii tehnici ai Parteneriatului Global
pentru Siguranța Rutieră vor examina propunerile pentru a se asigura că sunt inovatoare,
beneficiază copiilor și reflectă intervențiile verificate și bazate pe dovezi. Propunerile care se
încadrează în aceste criterii de bază vor fi avansate la Etapa 2.
➢ Etapa 2: Solicitanții care trec de Etapa 1 vor primi feedback din partea membrilor Comunității și
a revizorilor tehnici ai Parteneriatului Global pentru Siguranța Rutieră. Solicitanților li se va
acorda un timp suplimentar pentru a lua în considerare și pentru a ȋncorpora feedback-ul într-o
propunere finală.
➢ Etapa 3: Propunerile finale vor fi evaluate de un juriu internațional de experți în funcție de
următoarele criterii:
o Potențial de reducere a deceselor și vătămărilor rezultate din accidente rutiere (25%)
o Design-ul proiectului (25%)
o Colaborare și parteneriat (15%)
o Plan de monitorizare și evaluare (15%)
o Capacitatea organizațiilor solicitante de a-și asuma activitatea din propunere (10%)
o Caracterul rezonabil a bugetului și al costului (10%)
Acele propuneri selectate pentru finanțare de către grupul internațional de experți vor intra ȋntr-un
proces de negociere cu Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră pentru a îmbunătăți în continuare
proiectul final. Acest proces de negociere va implica o vizită la fața locului a personalului Parteneriatul
Global pentru Siguranța Rutieră și se anticipează să fie finalizat între septembrie și decembrie.
Reprezentanții fiecărui consorțiu vor fi invitați la Basel, Elveția, în februarie 2018, pentru a face o
prezentare Consiliului de Administrație al Fundației Botnar. Deciziile finale de finanțare vor fi luate în
februarie 2018, proiectele urmând să înceapă la 1 aprilie 2018.
Cine poate participa la Evaluarea Comunității?
Fie ca solicitant, fie ca simplă parte interesată de siguranța rutieră a copilului, suntem interesați să vă
auzim vocea și opinia cu privire la cererile depuse. Evaluarea Comunității este programată să înceapă la
8 august și vi se va cere să oferiți un feedback concis referitor la cereri. Vă rugăm să vă înregistrați pe
situl web cât mai curând posibil pentru a putea participa! Instrucțiuni detaliate vor fi furnizate cand se
apropie dată.
Date cheie:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

7 iunie 2017 - lansarea proiectului „Provocare”
4 august 2017 la 23:59 GMT – Termen limită de depunere a propunerilor.
22 august 2017 – Candidații care trec de eligibilitatea inițială și evaluarea tehnică vor primi
feedback din partea Comunității proiectului „Provocare” și Parteneriatul Global pentru Siguranța
Rutieră pentru a-l lua în considerare și include în propunerea finală.
22 august până la 15 septembrie 2017 – Candidații care trec de eligibilitatea inițială și evaluarea
tehnică îmbunătățesc si redepun propunerile.
15 septembrie 2017 la 23:59 GMT – Ultimul termen limită de depunere a propunerilorfinale
18 - 29 septembrie 2017 – Propunerile sunt examinate de juriul internațional.
2 octombrie 2017 – Solicitanții de succes sunt informați despre aprobarea preliminară a
finanțării și despre începerea negocierilor pentru candidații selectați
februarie 2018 – Solicitanții sunt invitați la Basel, Elveția pentru a face o prezentare finală ȋn fața
comitetului de conducere al fundației Botnar și sunt informați despre decizia finală de finanțare.
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