CONCURS DE CONCEPTE DE PROIECTE
I.

Informații de fond:

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor nonguvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le
permite să facă față provocărilor globale de mediu1, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare
durabilă. Moto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.
GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta
a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 27
proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și
executat de UNOPS.
Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și
mecanism de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale
SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru promovarea împuternicirii comunității, dreptului de
proprietate și participare în dezvoltare și astfel pot fi considerate ca cei mai semnificativi parteneri ai
SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie
să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.
II.

Obiective:

Scopul Granturilor Strategice (GS) ale Etapei Operaționale 6 este de a oferi oportunitatea părților
naționale interesate din Moldova să realizeze următoarele:
 Fortificarea impactului și legăturilor între eforturilor locale și beneficiile globale de mediu prin
susținerea acoperii geografice mai extinse și/sau consolidarea tematică pentru îmbunătățirea
politicilor în țările unde programul SGP este mai matur.
 Utilizarea eficientă a capacităților deja create ale ONGurilor și comunităților locale pentru
replicarea tehnologiilor și abordărilor de succes;
 Îmbunătățirea capacităților SGP și a partenerilor săi în mobilizarea fondurilor de la potențialii
parteneri și donatori;
 Consolidarea durabilității și replicabilității proiectelor SGP;
 Pilotarea mecanismelor inovatoare de piață și a instrumentelor financiare (de exemplu, precum
plata pentru serviciile ecosistemice, împrumuturile prietenoase mediului, și/sau finanțarea
durabilă pentru tehnologiile de producere a energiei pure);
 Acumularea experienței naționale și globale pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor de
acoperire mai largă, permițând SGP să creeze mai eficient legături atât cu proiectele medii și mari
ale GEF cât și cu proiectele finanțate de alți donatori și guverne,
 Poziționarea strategică a societății civile, pentru participarea și realizarea funcției de lider în
politicile și programele noi și inovative, finanțate de donatori.
În cadrul concursului se vor analiza conceptele de proiecte pentru următoarele domenii tematice:
-

1

Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;

Domeniile prioritare ale GEF includ: biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului,
apele internaționale și substanțele chimice.

III.

Rezultate:

Rezultatele așteptate ale proiectelor strategice din Etapa Operațională 6 trebuie să fie în corespundere
cu Strategia de Țară a SGP pentru domeniile vizate (Anexa 1), să prevadă impact strategic și cu perspectiva
de extindere a impactului.
IV.

Durata:

Durata grantul strategic va fi de până la 2 ani.
V.

Buget:

Mărimea grantului nu va depăși 150 000 Dolari SUA.
ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu
de descalificare pentru concepte de proiect competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de
co-finanțare în perioada de implementare.
VI.

Organizațiile eligibile:

Aplicantul principal va fi o asociație obștească.
VII.

Elaborarea conceptelor:

Aplicații sunt îndemnați să depună conceptele de propuneri de proiecte strategice, utilizând formularul
de concept de proiect atașat. În rezultatul concursului dat, aplicanții selectați vor fi admiși în următoarea
etapă – etapa de elaborare a propunerilor de proiecte depline. Propunerile de proiecte, se vor elabora
ținând cont de prevedere Instrucțiunilor de Aplicare.
Conceptele înaintate de doi (2) sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată
oricare dintre următoarele:
A.
B.
C.
D.

Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de concepte, sau
Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în
situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant
în ceea ce privește acest proces;
E. Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o
altă propunere din numele său ca aplicant principal;
F. Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest
proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanții incluși în mai mult de o propunere;
G. Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în
baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
VIII.

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul
mesajului: „GEF SGP, Strategic Grant 2018, [denumirea ONG-ului aplicant]”.
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 29 iunie 2018, 17:00 (GMT +2).
Conceptele de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să o contactați pe Dna Inessa
Galițchi, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: inessag@unops.org,
sau la tel. (+373) 22 839-876.
IX.

Documente de suport:

Instrucțiuni de aplicare
Formularul Conceptului de Proiect
Întrebări frecvente (FAQ) cu privire la proiectele strategice SGP

Anexa 1. Extras din Strategia de Țară a Programului de Granturi Mici pentru Etapa Operațională 6.
Componentele
proiectului EO6
Componenta 1:
1.1 Conservarea
peisajului terestru la
nivel de comunitate:
Diversitatea biologică

Țintele Strategiei

Indicatori

1.1.1. Conservarea regiunilor de valoare
înaltă, cu abordarea multi-focală ce unește
probeleme
ecologice,
conservarea
biodiversității cu dezvoltarea durabilă și
aspectele sociale.

Cel puţin un draft document legal sau un
darft al politicii publice, unde
prevederile
privind
conservarea
biodiversităţii sunt integrate sau cel
puțin un plan de management al
bazinelor de apă elaborat;

1.1.2. Promovarea
tehnicilor
de
conservare a speciilor pe cale de dispariție Cel puțin 1 traseu turistic marcat sau o
și a celor amenințate în cadrul habitatelor locație turistică amenajată;
lor.
Cel puţin 20 ha de fâşii de protecție
Protecția celor mai amenințate specii
create;
Promovarea transferului managementului Cel puţin 5 ha de plantaţii silvice create;
ariilor protejate la comunități/ONG-uri
Cel puţin 10 ha de fîşii restabilite
Conservarea biodiversității și a utilizarea (planificate la nivel national);
durabilă în regiuni prin inițiativele și
Cel puţin 1 specie locală promovată şi
acțiunile comunităților
material reproductiv creat;
Cel puţin 3 ateliere de instruire
organizate, 75 de persoane instruite
(50% Femei-50% Bărbați), materiale
promoţionale elaborate;
Cel puțin 2 evenimente de informare
organizate;
Componenta 2:
Agroecologie inovativă
inteligentă din punct de
vedere al climei:

2.1.1. Demonstrarea, dezvoltarea și
transferul practicilor și cunoștințelor agroecologice
Protecția celor mai amenințate specii
Dezvoltarea și adoptarea celor mai bune
practici agro-ecologice
2.1.2. Abordări noi în adoptarea
agriculturii la schimbările climatice
Managementul integrat al dăunătorilor și
reducerea/eliminarea utilizării
fertilizanților
Sistele de management integrat al
nutrienților și reducerea/eliminarea
utilizării fertilizanților

Cel puţin 2 practici ce prevăd măsuri de
reducere a emisiilor de CO2 realizate
Cel puțin 2 fermieri ce practică
producerea multiculturilor;
Bunele practici agricole adaptate la
schimbările climatice, implementate pe
5 ha sau cel puțin 5 ha cu practici de
management durabil al terenurilor
agricole
Cel puțin 2 ghiduri în domeniu
elaborate și publicate;
Cel puţin 2 ore ecologice organizate;
Cel puțin 1 program de instruire
continuă elaborat;

Programarea irigării optimizate la nivel de
fermă și conservarea apei în sol
îmbunătățită

Cel puțin 60 de gospodării informate
despre bunele practici agricole
adoptate la schimbări climate;

