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o Fondul Verde pentru Climă (FVC) a primit un rol unic, ca cel mai mare fond
internațional dedicat exclusiv ajutorării țărilor în curs de dezvoltare care se ocupă
de schimbările climatice.
o Scopul tuturor activităților FVC este de a sprijini țările în curs de dezvoltare să
limiteze sau să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze
impactului schimbărilor climatice.
o FVC nu implementează proiecte în sine, iar pentru implementarea resurselor sale
lucreaza printr-o gamă largă de instituții pentru finanțarea proiectelor și
programelor – parteneriate cu Entități Acreditate.
o Pentru a accesa finanțarea, aceste instituții vor trece printr-un proces de
"acreditare”, destinat să evalueze dacă sunt capabile de o gestiune financiară
solidă și de garantare a finanțării proiectelor și programelor împotriva oricăror
efecte neprevăzute de mediu și/sau sociale.

Toate instituțiile, inclusiv cele internaționale, regionale, naționale și subnaționale, cât
publice atât și private, pot solicita acreditarea cu FVC prin intermediul a două
modalități de acces:
o Acces direct: pentru entitățile regionale, naționale și subnaționale.
✓ Entitățile vor trebui să însoțească cererea de acreditare cu Scrisoarea de
Nominalizare ale acestora din partea Autorității Nationale Desemnate (AND)
✓ Entitățile pot fi eligibile pentru a primi asistență și sprijin pentru a îndeplini
cerințele de acreditare cu FVC. Această finanțare este destinată exclusiv să
ajute instituțiile din țările în curs de dezvoltare să se pregătească să devină
Entități Acreditate.
o Acces internațional: pentru entități internaționale, inclusiv agențiile Organizației
Națiunilor Unite, bănci multilaterale de dezvoltare, instituții financiare
internaționale și instituții regionale.

Direct Access

❖ Accesul direct este unul dintre aspectele cheie ale Fondului Verde pentru
Climă. Aceasta înseamnă că țările beneficiare, prin AND, pot desemna
organizații naționale și subnaționale competente (publice, private sau
neguvernamentale) care pot accesa direct fondurile FVC fără un intermediar.
❖ Traseul comun de acces la resursele financiare cu cele mai multe fonduri
globale, necesită ca mari instituții și bănci internaționale să servească ca
intermediar ("acces internațional"). Adaptation Fund (AF) si Global
Environment Facility (GEF) au fost primii care au experimentat posibilitatea de
“aces direct”.
❖ Fondul Verde pentru Clima intenționează să fie primul fond de clima global
care face acest mod de “aces direct” la resursele financiare, o parte centrală a
proceselor sale.

Direct Access

Fondul a adoptat o astfel de
modalitate de "aces direct"
dintr-o varietate de motive,
inclusiv interesul de a
consolida participarea țărilor
beneficiare asupra finanțării
primite și de a sprijini
capacitatea instituțiilor
naționale de a gestiona în
mod eficient finanțele.

Direct Access

Entitățile care sunt prioritizate în procesul de acreditare:
✓ Entități naționale de aces direct

✓ Entități din regiunile Asia-Pacific și din Europa de Est
✓ Entități din sectorul privat, în special cele din țările în curs de dezvoltare
✓ Entitățile care răspund la cererile de propuneri emise de FVC (diferite
programe pilot)
✓ Entități care solicită upgrade-uri

Fit-for-purpose approach
to accreditation
FVC și-a structurat procesul de acreditare ca fiind "potrivit scopului". Acest lucru permite
instituțiilor de diferite niveluri să devină acreditate cu FVC.

Evaluarea conformității
pentru acreditare se
bazează pe:
➢ mărimea activității
proiectului și a
programului
➢ standardele
fiduciare
➢ categoria de risc de
mediu și social

Mărimea activității
proiectului/programului*

* pentru un proiect individual sau o activitate în cadrul unui program

Standarde Fiduciare

* Evaluarea entității în raport cu aceste standarde va lua în considerare dacă entitatea
supraveghează sau implementează proiecte / programe.

Categorii de risc de mediu și social

Politica de Gen

• Politica de Gen și Planul de Acțiune al FVC privind genul se bazează pe orientările
Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice
(UNFCCC) care sprijină egalitatea de gen, echitatea și sensibilitatea.
• Procesul de acreditare evaluează capacitatea solicitanților de a aborda sistemele
responsabile de gen, atât la nivel instituțional, cât și la nivel de proiect / program.

• La examinarea propunerilor de finanțare prezentate de Entitățile Acreditate,
secretariatul FVC verifică modul în care aspectele de gen sunt transpuse în acțiuni
specifice pentru a respecta standardele legate de gen stabilite în procesul de
acreditare și evaluează dacă proiectele / programele transmise de Entitățile
Acreditate sunt în concordanță cu abordările descrise în politica și planul de acțiune
al FVC privind genul.

Procesul de Acreditare

Autoevaluarea (optional)
Înainte de a începe procesul de solicitare a acreditarii, organizațiile pot evalua dacă
îndeplinesc cerințele de bază pentru a deveni entități acreditate. Aceștia pot face
acest lucru analizând o serie de întrebări prin instrumentul de evaluare on-line al FVC
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/getting-accredited/self-assessment-tool

Acest chestionar on-line ajută organizațiile să evalueze:
▪ dacă se consideră că au capacitatea legală deplină de a desfășura activități
finanțate de FVC
▪ care sunt reglementarile lor instituționale - inclusiv sistemele, politicile,
procedurile și instructiunile acestora
▪ istoricul lor - analizând dacă sistemele, politicile, procedurile și orientările lor au
fost implementate sistematic

Procesul de Acreditare

Cererea de acreditare va include următoarele secțiuni:

1. Istoricul și informațiile de contact ale
Entitatii care solicită acreditarea
2. Informații privind modul în care
instituția și proiectele/programele propuse
va contribui la promovarea planurilor
strategice de acțiuni climatice ale țării în
conformitate cu obiectivele FVC
3. Informații privind domeniul de aplicare
al proiectelor/programelor și contribuția
estimată solicitată pentru un proiect sau
activitate individuală în cadrul unui
program
4. Criterii de bază fiduciare
5. Criterii fiduciare specializate aplicabile
6. Garanții de mediu și sociale
7. Politica de gen

Taxe de Acreditare

* Plata taxei pentru acreditare va fi efectuată la momentul depunerii cererii (Etapa I a procesului de acreditare).
** Nerambursabilă

Readiness Support Programme

o Programul de sprijin și suport pentru pregătire este un program de finanțare
pentru consolidarea participării țării și a accesului la Fond.
o Programul oferă resurse pentru consolidarea capacităților instituționale ale AND
și ale Entităților de Aces Direct pentru a se angaja eficient în colaborarea cu FVC.
o Până la 1 milion USD/țară/an pot fi furnizate în cadrul Programului de pregătire.

o Resursele pot fi furnizate sub formă de:
➢ granturi
➢ asistență tehnică
o Fondurile de pregătire vor fi alocate în coordonare și cu aprobarea AND.

Project Preparation Facility

Susținerea PPF se limitează la acoperirea următoarelor activități:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

studii de pre-fezabilitate și fezabilitate, precum și proiectarea proiectului
studii de mediu, sociale și de gen
evaluări ale riscurilor
identificarea indicatorilor la nivel de program / proiect
servicii pre-contractuale, inclusiv revizuirea documentelor de licitație
servicii de consiliere și / sau alte servicii pentru structurarea financiară a unei
activități propuse
✓ alte activități de pregătire a proiectelor, dacă este necesar, cu condiția să existe o
justificare suficientă.
Cererile PPF sunt elaborate de către Entitatea Acreditată în colaborare cu AND. Prin
urmare, este recomandat ca Entitățile Acreditate să consulte într-un stadiu incipient
Autoritatea Națională Desemnată, care semneaza “No objection letter for PPF”.

Policy on Fees

❑ Comisioanele pe categorii de dimensiuni, pentru proiectele de granturi din
sectorul public, granturile de pregătire (readiness), fondurile PPF, inclusiv PNA
și alte procese de planificare a adaptării.
Size
Micro (<USD 10 million)
Small (USD 10 - 50 million)
Medium (USD 50 - 250 million)
Large (>USD 250 million)

Fee cap % of GCF funding (grant portion)
Up to 8.5%
Up to 7%
Up to 5%
Up to 4%

❑ Structura comisioanelor intermediare propuse pentru entitățile acreditate cu
FVC, pe categorii de dimensiuni.
Size
Micro (<USD 10 million)
Small (USD 10 - 50 million)
Medium (USD 50 - 250 million)
Large (>USD 250 million)

Fee cap % of GCF funding (on grant)
10%
9%
8%
7%
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