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Obiectivele Fondului Verde pentru Climă
Fondul va contribui la realizarea obiectivului final al
Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind
Schimbările climatice (CONUSC/UNFCCC).

În contextul dezvoltării durabile, Fondul va promova
schimbarea de paradigmă prin emisii reduse și reziliență
climatică prin oferirea de sprijin țărilor în curs de
dezvoltare pentru:
- a limita sau a reduce emisiile de gaze cu efect de seră
- a se adapta la efectele schimbărilor climatice, luând
în considerare nevoile țărilor în curs de dezvoltare,
vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor
climatice.

Structura Consiliului de Coordonare a FVC

Obiectivele FVC
Entitate operațională a mecanismului financiar al
CONUSC stabilit la COP 16-a cu operaționalizare deplină
în 2014

A sprijini eforturile țărilor în dezvoltare de a răspunde
provocărilor schimbărilor climatice prin reducerea GES și
adaptarea la SC.
A promova schimbarea de paradigmă către o dezvoltare
cu emisii reduse și rezilientă la SC, prin implementarea
de proiecte transformative, ținând cont de nevoile țărilor
vulnerabile la SC.

Acordul între țară și Fondul Verde ptu Climă

Instrumentul de guvernare pentru Fondul climatic verde a fost aprobat la
cea de-a șaptesprezecea sesiune a CONUSC prin Decizia 3 / CP.17.
Punctele 7 și 8 ale Instrumentului de guvernare.
7. Fondul va avea personalitate juridică și va avea capacitatea juridică
necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale.
8. Fondul va beneficia de privilegiile și imunitățile necesare pentru
îndeplinirea scopurilor sale .
În prezent, Fondul nu este legat instituțional de Secretariatul
Organizației Națiunilor Unite și nici nu poate fi clasificat ca o agenție
specializată a Națiunilor Unite. Astfel, Convenția privind privilegiile și
imunitățile Organizației Națiunilor Unite și Convenția privind privilegiile
și imunitățile agențiilor specializate nu se aplică FVC.

Angajarea cu FVC
Nominalizarea și menținerea Autorității Naționale
Desemnate (AND)
Angajarea strategică cu FVC prin elaborarea Programului
de Țară
Identificarea entităților naționale și nominalizarea lor
pentru acreditarea cu FVC

Elaborarea proiectelor și a programelor de prezentare a
propunerilor de finanțare prin entități acreditate

Rolul Autorității Naționale Desemnate/
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului

Modul de finanțare al FVC

Executing Entity

Instrumentele financiare

1

2

Granturi

Capital propriu
3
4

Împrumuturi
concesionale

Garanții

Mărimea proiectului sau a unei activități
în cadrul programului

* At the time of application, irrespective of the portion that is funded by the Fund and,
if applicable, other sources, for an individual project or activity within a programme.
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Accesul la resursele FVC/GCF
• Printr-o modalitate participativă la nivel de țară, AND identifică
cadrul strategic prin care va aborda schimbările climatice și va
oferi o supraveghere strategică largă a activităților FVC în țară.
• Accesul la resursele Fondului pentru realizarea proiectelor /
programelor privind SC se va realiza prin entități și intermediari
acreditați la nivel național, regional și internațional.
• Entitățile care solicită acreditarea Fondului vor fi evaluate în
conformitate cu principiile și standardele fudiciare ale Fondului,
garanțiile sociale și de mediu și politica de gen.
• Acreditarea entităților naționale - prin modalitate simplificată
/acces direct
8

Cadrul de alocare a resurselor
• $10.2 mlrd anual alocări
promise

Mitigation
(50%)

• 50/50 raportul dintre
adaptare și atenuare

• Balansarea geografică a
alocărilor
• 50% la adaptare țărilor
în dezvoltare

Adaptation
(50%)

Domeniile de rezultat/impact ale
FVC
Pot fi programe/proiecte înaintate de entități publice și
private care au impactul în următoarele domenii:

✓
✓
✓
✓

producerea energiei şi accesul la aceasta
transportul
clădiri, oraşe, industrii şi aparate casnice
Păduri şi utilizarea terenurilor

✓ sănătate, securitatea alimentară și a
resurselor de apă;
✓ mijloace de existență a oamenilor și
comunităților;
✓ infrastructura și mediul construit;
✓ ecosisteme și servicii de ecosistem.
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Cadrul investițional al FVC
Potențialul de impact

• Potențialul de atingere a obiectivelor și domeniilor
de rezultat ale Fondului

Potențialul schimbării de
paradigmă

• Potențialul de a cataliza impact cu acoperire mare
dincolo de o singură investiție

Potențialul de dezvoltare
durabilă

• Posibilitatea de a oferi beneficii mari economice,
sociale (de gen) și de mediu

Necesitate beneficiarului

• Vulnerabilitatea și nevoile financiare a grupurilor
țintă din țara beneficiară

Posesia de țară
Eficiența și eficacitatea

• Posesia țării beneficiare și capacitatea de a
implementa activități finanțate

• Fezabilitatea economică și, după caz, financiară a
programului / proiectului și co-finanțarea proiectelor
de atenuare

Prioritățile de investiții :
Gruparea rezultatelor scontate
Atenuarea
Reducerea emisiilor din
5

Accesul și producerea de ENERGIE

Clădiri, orașe, industrii și aparate casnice

Adaptarea
Reziliența mărită de la
2

AGRICULTURA

4

RESILIENȚA

Existența populației și comunităților

Transport
1

ORAȘE

3

PĂDURI

Infrastructura și mediul construit

Sănătatea , securitatea apei și alimentelor
Ecosisteme și servicii de ecosisteme
Pădurile și utilizarea terenurilor

Rolul și responsabilitățile
Autorităților Acreditate
Pregătirea propunerii de proiect

Conformarea la posesiunea de țară

Aprecierea, supravegherea și evaluarea
Proiectelor

Raportarea

Abordarea de acreditare ”potrivit
pentru scop”
Entitățile vor fi acreditate în baza standardelor fiduciare,
mărimii proiectului / activității în cadrul unui program și
categoria de risc pentru mediul înconjurător și social.

Funcțiile fiduciare
Formează modul în care
entitatea va funcționa
utilizând resursele
Fondului (de exemplu,
subvenții, împrumuturi
concesionale, capitaluri
proprii, garanții)

Mărimii proiectului /
activității în cadrul
unui program
Micro

Categoria de risc
pentru mediul
înconjurător și social

Mic

Categoria A de risc cu grad
ridicat de risc /
Intermedierea I (I-1)

Mediu

Categoria medie B / I-2

Mare

Scăzut / nu Categoria C / I-3
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International

National

Regional

Entități Acreditate

Ministry of Natural Resources of Rwanda

Procedura de necontestare a
propunerilor de proiecte
Scenariu 1

Entitatea acreditată
•Obținerea scrisorii
fără obiecții de la
AND

Entitatea
acreditată

Scenariu 2

Entitatea acreditată

•Prezentarea
propunerii de
proiect fără
scrisoarea nonobiecții către
Fond

Secretariatul

•Prezentarea
propunerii de
proiect cu
scrisoarea fără
obiecții către Fond

Secretariatul
•Informarea
AND și
solicitarea
Scrisorii nonobiecții pe
parcursul a 30
zile

AND

•Procesele de
prezentare a
propunerii de
proiect către
Consiliul FVC

Secretariatul
• (i) Eliberarea
scrisorii nonobiecții pe
parcursul a 30
zile
• (ii) Scrisoarea
non-obiecții nu
se eliberează

• (i) Procesele de
prezentare a
propunerii de
proiect către
Consiliul FVC
• (ii)
Suspendarea
propunerii și
informarea
despre aceasta
a ANDlui

Facilitatea sectorului privat (PSF)

De ce PSF?

Posibilele
intervenții

Accesul sectorului
privat

• Pentru a incorpora atenuarea schimbărilor climatice și
acțiunea de adaptare în activitățile sectorului privat și a-l
încuraja și stimula să facă investiții în SC.

• Investirea instituțională (bănci, Co de asigurare, fonduri invest)
• Utilizarea fondurilor publice în sprijinul întreprinderilor mici și
mijlocii)
• Datorie pe termen lung, linii de credit și refinanțare
• Acțiuni pentru a dezvolta un proiect de bancabilitate completă
• Garanțiile să suporte riscuri specifice
• A răspunde la RFP (request for proposal) -entități acreditate
cu operare în sectorul privat
• Prezintarea de propuneri de finanțare în mod spontan sau
ca răspuns la anunțul făcut de FVC

Programul Readiness (Window)

Programul Readiness
•
•
•
•
•
•

Sprijină țările să se angajeze cu Fondul
Răspunde nevoilor și priorităților țării, care lucrează în
colaborarea AND
Se bazează pe structurile și eforturile existente și
lucrează în parteneriat cu părțile interesate
Identifică și sprijină intervențiile de adaptare și
atenuare care vor adăuga valoare la nivel de țară
Dezvoltă intervențiile de pregătire responsabilă care
va ajuta țara să utilizeze eficient sursele FVC

Patru domenii de suport
Fortificarea AND

Cadrul strategic

Suport ptu entitățile cu acces direct

Procesul de planificare a adaptării

www.GCFund.org
www.portal.clima.md

