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Шарҳи лоиҳа
Бастаи нави маблағгузорӣ, ки аз ҷониби БАТР ва Хазинаи сабзи иқлимӣ тавассути
механизмҳои маблағгузории иқтисоди сабз ҷудо шудааст, ҷиҳати татбиқи
лоиҳаҳои алоқаманд бо кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ
ба онҳо хатҳои қарзиро ба муассисаҳои молиявӣ дар кишварҳои фаъолияти БАТР,
пешниҳод мекунад. Лоиҳа аз бастаи маблағгузорӣ дар ҳаҷми 400 миллион
доллари ИМА иборат буда, аз он 300 миллион долл. ИМА аз ҳисоби захираҳои
муқаррарии Бонк ва 100 миллион доллари ИМА аз ҳисоби Хазинаи сабзи иқлимӣ
пешниҳод шуда, дар доираи механизмҳои маблағгузории иқтисоди сабз дар

кишварҳои Арманистон, Миср, Гурҷистон, Урдун, Молдова, Муғулистон, Марокаш,
Сербия, Тоҷикистон ва Тунис истифода мешаванд.
Лоиҳа ба муассисаҳои молиявии маҳаллии кишварҳои дахлдор барои қарздиҳии
минбаъдаи бахши хусусӣ ва давлатӣ (корхонаҳо, шахсони воқеӣ, иттиҳодияҳои
манзилӣ, таъминкунандагон ва таҳвилкунандагони технологияҳои иқлимии
самаранок ва ширкатҳои хизматрасони мунисипалӣ) ҷиҳати амалигардонии
лоиҳаҳои алоқаманд бо кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва мутобшавӣ
ба онҳо, ки ба раванди гузариш ба иқтисоди сабз мусоидат менамоянд,
маблағгузориро пешниҳод мекунад.

Ҳадафҳои лоиҳа
Механизми мазкур ба ташкили бозорҳои нав ва/ё бахусус вусъатдиҳии бозорҳои
мавҷуда ҷиҳати маблағгузории кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва
мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат мекунад. Дар натиҷа, он ба
ноилшавии ҳадафи стратегии Бонк оид ба таъмини гузариш ба иқтисоди сабз
бахусус тавассути фарогирии лоиҳаҳои хурде, ки онҳоро Бонк бевосита
наметавонад татбиқ созад, мусоидат хоҳад намуд.
Бо дастгирии маблағгузории зиёда аз 13 000 лоиҳаи вусъатёбанда ва такрорпазири
алоқаманд бо кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба
тағйирёбии иқлим дар бахшҳои истеҳсолот, тиҷорат, манзил, нақлиёт ва
кишоварзӣ механизми мазкур миқёсро таъмин хоҳад намуд. Ин имкон медиҳад, ки
монеаҳои сершумори бозор дар занҷири таъмини технологияҳо бартараф карда
шуда, имконияти сармоягузории бахши хусусӣ фароҳам оварда шавад.

Таъсири алоқаманд бо раванди гузариш
Механизми мазкур ба гузариши 10 кишвари сармоягузории БАТР ба иқтисодиёти аз
ҷиҳати экологӣ устувор, дорои сатҳи пасти партови гази карбон ва ба тағйирёбии
иқлим устувор мусоидат намуда, вобастагии ин кишварҳоро аз истифодаи зиёди
карбон, осебпазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва/ё расонидани зарар ба муҳити зистро
пешгирӣ мекунад. Ин тавассути пешниҳоди маблағгузорӣ ва донишу таҷриба ба
миёнаравҳои молиявӣ чиҳати маблағгузории технологияҳо ва қарорҳо таъмин
мегардад.

Маълумот дар бораи муштарӣ
Муассисаҳои молиявии иборат аз бонкҳо, ташкилотҳои қарздиҳии хурд, ширкатҳои
лизингӣ ва таъминкунандагони технологияҳо, ки дар кишварҳои дахлдор фаъолият
мекунанд, қарзгирандагонро ташкил медиҳанд.

Маблағгузории БАТР
300,000,000.00 доллари ИМА

Арзиши умумии лоиҳа

400,000,000.00 доллари ИМА

Маълумоти мухтасари экологӣ ва иҷтимоӣ
Лоиҳа ба категорияи ММ (ESP 2014) дохил карда шуд. Тамоми муассисаҳои
молиявии иштироккунанда (ММИ) дар доираи Механизм бояд ба талаботҳои 2, 4,
ва 9 БАТР, ки бо амалигардонии лоиҳаҳо алоқаманданд, ҷавобгӯ бошанд,
тартиботи БАТР оид ба идоракунии хавфҳои экологию иҷтимоиро барои
муассисаҳои молиявӣ қабул ва татбиқ намоянд ва Ҳисоботҳои солонаи экологӣ ва
иҷтимоиро ба Бонк бо истифода аз Индекси устувории ММ пешниҳод намоянд.
Ғайр аз ин, муассисаҳои молиявӣ бояд ҳисоботҳои зерлоиҳаҳо ва маълумот дар
бораи кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии
иқлимро пешниҳод намоянд. Манфиатбарандагоне, ки дар доираи Механизми
мазкур маблағгузорӣ мешаванд бояд талаботҳои миллии алоқаманд бо ҳифзи
муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ, аз он ҷумла ба меъёрҳои меҳнат ва мутобиқати
ЭваИ барои лоиҳаҳои кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба
тағйирёбии иқлим муқарраршударо, иҷро намоянд. Ин маълумот аз ҷониби
Машваратчии БАТР ба ММИ расонида шуда, тасдиқ мегардад.

Ҳамкории техникӣ
Барои дастгирии Механизми мазкур маблағи Ҳамкории техникӣ дар ҳаҷми
тақрибан 32 миллион долл. ИМА бо мақсади баланд бардоштани иқтидор,
маркетинг, арзёбии лоиҳа, мониторинги умумӣ ва ҳисоботдиҳӣ ҷудо мегардад. Дар
баробари ин, баҳри мусоидат дар бартарафсозии монеаҳои пешниҳод ва талаботи
хусусият гендерӣ дошта, ки бо тарҳрезӣ ва маркетинги маҳсулоти қарздиҳии «сабз»
алоқаманданд, бахши алоҳидаи гендерӣ низ амалӣ мегардад.

Имкониятҳои пешбурди соҳибкорӣ
Барои маълумот оиди имкониятҳои пешбурди соҳибкорӣ ё харид бо ширкати
муштарӣ тамос гиред.
Барои маълумот оиди лоиҳаҳои бахши давлат, ба сомонаи EBRD Procurement
ташриф оред: Тел: +44 20 7338 6794
Суроғаи электронӣ: procurement@ebrd.com

Дархостҳои умумӣ
Дархостҳои вобаста ба лоиҳаҳои БАТР, ки ба харид алоқамандӣ надоранд:
Тел: +44 20 7338 7168
Суроғаи электронӣ: projectenquiries@ebrd.com

Сиёсати иттилоотдиҳии оммавӣ (СИО)

Дар СИО тарзи ифшои маълумот ва гузаронидани машаварат бо тарафҳои
манфиатдори худ ҷиҳати мусоидат ба огоҳӣ ва фаҳмиши беҳтари стратегияҳо,
сиёсатҳо ва фаъолияти худ, муайян мегардад. Барои ба даст овардани маълумот
оиди тарзи дархости гузориши Шӯрои бахши ҷамъиятӣ лутфан ба саҳифаи Сиёсати
алоқаманд бо иттилооти оммавӣ, ташриф оред.
Матни СИҶ

Механизми баррасии шикоятҳо нисбати лоиҳа (МБШ)
Механизми баррасии шикоятҳо нисбати лоиҳа (МБШ) воситаи ҳисоботдиҳии БАТР
ба ҳисоб меравад. Он имкон медиҳад, ки шикоятҳои шахсҳои алоҳида ва
ташкилотҳо нисбати лоиҳаҳои аз ҷониби БАТР маблағгузоришаванда, ки зарари
экологӣ ва/ё иҷтимоӣ расонидаанд ё метавонанд расонанд, ба таври мустақил
баррасӣ гарданд.
Барои пайдо намудани маълумот дар бораи тарзи пешниҳоди шикоят ба саҳифаи
Механизми баррасии шикоятҳо нисбати лоиҳа ташриф оред. Мутахассиси МБШ
(pcm@ebrd.com) омода аст ба ҳамаи саволҳои шумо оид ба пешниҳоди шикоят ва
талаботи бақайдгирӣ ва меъёрҳои мувофиқат мутобиқи Қоидаҳои тартиботи
МБШ, ҷавоб диҳад.

