PROGRAMUL GEF DE GRANTURI MICI
MOLDOVA
Organizațiile neguvernamentale și cele comunitare sunt invitate să depună concepte de
proiect la Programul GEF de granturi mici (GEF SGP) pe tot parcursul anului.
Fondul Global de Mediu (GEF) a fost creat pentru a susține dezvoltarea durabilă a statelor
lumii, promovând obținerea unor beneficii de mediu în orice inițiative de dezvoltare.
Preocuparea majoră a GEF este protejarea mediului natural.
Programul de granturi mici (SGP) își propune să sprijine direct organizațiile nonguvernamentale și pe cele comunitare în efortul lor de a contribui la dezvoltarea durabilă a
comunităților unde acestea funcționează.
CONCEPTUL DE PROIECT
Aveți o idee de proiect, însă nu știți dacă aceasta este în aceeași idee cu scopul și obiectivele
GEF-SGP, dacă propune o abordare similară cu cea a programului sau care ar fi corelarea cu
Strategia Nationala GEF-SGP?
Prin trimiterea unui concept de proiect puteți “verifica” aceste aspecte, oferindu-ne ocazia să
citim și să raspundem la propunerea voastră de proiect, înainte de a depune efectiv o cerere
de finanțare. Astfel, proiectul se va putea îmbunătăți considerabil și cererea de finanțare va
îndeplini toate criteriile de eligibilitate.
Conceptul de proiect este o prezentare preliminară a ideii proiectului pe care doriți să-l
dezvoltați. El se depune în limba română și poate adresa cel puțin unul dintre cele cinci domenii
de interes GEF:
1. conservarea biodiversității;
2. schimbări climatice;
3. ape internaționale ;
4. poluanți organici persistenți
5. degradarea terenurilor.
5. dezvoltarea capacitatilor.
Conceptul de proiect cuprinde următoarele:
1. Pagina introductivă – informații generale despre organizația solicitantă și proiectul
propus. Vă rugăm mentionați data inaintării conceptului.
2. Descrierea narativă - maximum două pagini, cu următorul conținut:
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- Scurta descriere a problemei de mediu a carei rezolvare se dorește prin implementarea
proiectului;
- Scurta descriere a ariei/zonei de implementare a proiectului;
- Definirea scopului proiectului;
- Definirea obiectivelor proiectului;
- Scurta descriere a principalelor activități;
- Explicație privind modul în care proiectul se incadrează în prioritățile GEF SGP (domeniile
tematice de bază, programele operaționale, zonele geografice definite în Strategia GEF SGP,
reducerea saraciei și creșterea capacității locale);
- Scurta descriere a grupurilor implicate: lista tuturor grupurilor implicate, rolul lor în
implementarea proiectului ș i participarea comunității locale î n cadrul proiectului, cu accent
pe femei și tineret;
- Scurta descriere a rezultatelor așteptate.
3. Documentele de eligibilitate: Copia certificatul de înregistrare a organizației, Statutul.
DETALII OPERAȚIONALE
Aprobarea conceptului de proiect nu duce în mod necesar la aprobarea propunerii de proiect
dezvoltată pe baza conceptului respectiv! Propunerea de proiect dezvoltată astfel intră în
competiție în cadrul sesiunilor de cerere și evaluare lansate anual de GEF SGP.
Conceptele de proiect nu sunt obligatorii! Un aplicant poate trimite direct propunerea sa de
proiect după lansarea sesiunii GEF SGP de cerere și evaluare, fără a trece prin etapa de Concept
de proiect.
Puteti trimite conceptele voastre de proiect astfel:
o prin e-mail la adresele: sgp.gef.md@gmail.com și inessag@unops.org
o prin poștă la urmatoarea adresa: Programul GEF de granturi mici, ATTN: Inessa
Galițchi, Str. Sfatul Țării, nr. 29, oficiul 306A, Chișinău, Republica Moldova.
Informatii suplimentare despre Programul GEF de granturi mici se gasesc la:
http://sgp.undp.org. La adresa email inessag@unops.org puteți solicita Instrucțiunile de
aplicare generice. GEF SGP elaborează câte un set de Instrucțiuni de aplicare dedicat fiecarei
sesiuni de cerere și evaluare de propuneri de proiecte.
Ultima actualizare a prezentului material:
07 iulie 2015
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