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PROGRAMUL DE GRANTURI MICI AL  
FONDULUI GLOBAL DE MEDIU 

Moldova 
 

Notă privind grantul pentru dezvoltarea capacităților  
 

Grantul pentru dezvoltarea capacităților are următorul scop: sporirea și consolidarea 
capacității comunităților și organizațiilor societății civile de a aborda provocările globale de 
mediu. Conceptele pentru proiecte trebuie să inițieze și să promoveze clar  toate subiectele 
care urmează: 
 

- Fondul Global de Mediu - domeniile tematice, Convenția ONU privind diversitatea 
biologică, Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenția de la 
Stockholm privind poluanții organici persistenți precum și Convenția ONU pentru 
combaterea deșertificării; 

- implementarea liniilor directoare ale convențiilor (rolul organizațiilor societății civile 
în completarea și  multiplicarea măsurilor întreprinse de guvern); 

- participarea societății civile  în procese consultative și dialoguri și influențarea 
politicilor; 

- monitorizarea și evaluarea impacturilor asupra  mediului (la nivel local și național 
prin cooperare între organizații non-guvernamentale, instituții științifice, instituții de 
stat etc.); 

- elaborarea propunerilor de proiect în cadrul Programului de Granturi Mici (scopuri, 
obiective, rezultate, indicatori etc.) 

- managementul și implementarea proiectelor; 
- metode participative de implementare a proiectelor; 
- monitoring și evaluare (în special cu participarea comunității și tuturor părților 

interesate, identificarea și utilizarea indicatorilor, raportări etc.) 
- elaborarea bugetelor și managementul financiar; 
- comunicarea și managementul cunoștințelor. 

 
Participanții în aceste proiecte  trebuie să demonstreze că își doresc să soluționeze 
problemele de mediu și se angajează să întreprindă acțiuni. 
 
 Indicatorii de implementare cu succes vor fi următorii: 
 

a) participanții au cunoștințe solide și practice privind domeniile GEF  și convențiile de 
mediu respective; 
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b) participanții aplică cunoștințele obținute prin prezentarea propunerilor de proiect în 
cadrul Programului de Granturi Mici sau se implică în procese consultative și alte 
activități ale comitetelor naționale ale convențiilor GEF și altor organe de mediu și 
dezvoltare durabilă; 

c) sunt elaborate și testate materiale practice și inovatoare de învățare; 
d) documente ce conțin texte și fotografii, filmări video etc.; 
e) crearea rețelelor de organizații non-guvernamentale și parteneriatelor. 

 
Implicarea experților străini se permite, munca însă fiind atribuită la cofinanțare (vezi 
instrucțiunile de aplicare). 

 
  


