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Descrierea proiectului
Acordarea a peste 400 milioane dolari pentru extinderea Cadrului Regional GCF-GEFF
(Numărul Proiectului 50223). Extinderea va consta din alocarea a 300 milioane dolari SUA
din resursele ordinare ale Băncii, iar circa 100 milioane dolari SUA vor fi oferite de Fondul
Verde pentru Climă, care urmează a fi debursați prin intermediul Instrumentelor de Finanțare
a Economiei Verzi a Băncii în Armenia, Egipt, Georgia, Iordania, Moldova, Mongolia,
Maroc, Serbia, Tadjikistan, și Tunisia. Această extindere va oferi finanțare instituțiilor
financiare locale calificate din țările eligibile pentru recreditarea sectoarelor privat și public
(companii, persoane fizice, asociații ale locatarilor, furnizori și vânzători de tehnologii
climatice de înaltă performanță și prestatori de servicii) pentru investirea în măsurile de
atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la aceasta, în sprijinirea tranziției la
economia verde.

Obiectivele proiectului
Extinderea va contribui la crearea piețelor noi și/sau extinderea considerabilă a piețelor
existente pentru a finanța atenuarea efectelor schimbării climei și luarea măsurilor de
adaptarea la aceasta. Astfel, aceasta va contribui la realizarea scopului strategic al abordării
Băncii de tranziție la o economie verde, în special implicând proiecte mai mici, pe care Banca
nu ar reuși să le acopere de sine stătător. Extinderea va asigura acoperire la scară mare,
sprijinind finanțarea a peste 5000 mii proiecte modulabile și replicabile de atenuare și
adaptare la schimbările climatice în sectoarele industrial, comercial, rezidențial, de transport
și agricol. Aceasta va rezolva problema multiplelor bariere de piață, alături de lanțurile de
furnizare a tehnologiilor și va debloca potențialul pentru investițiile sectorului privat.

Impactul tranziției
A doua alocație de fonduri aferentă Cadrului Regional GCF-GEFF prin intermediul
Extinderii va promova tranziția la economii sustenabile din perspectiva mediului ambiant, cu
emisii reduse de dioxid de carbon și rezistente la schimbările climatice în 10 dintre țările în
care BERD investește, prevenind faptul ca aceste economii să fie prinse în traiectorii cu
emisii considerabile de dioxid de carbon, vulnerabile la schimbările climatice și/sau cu
poluare care să deterioreze mediul ambiant. Acest lucru va fi realizat prin oferirea finanțării și
informațiilor practice intermediarilor financiari, astfel încât ei să poată să finanțeze tehnologii
și soluții climatice de înaltă performanță.

Informații despre clienți
Debitorii vor fi instituțiile financiare locale, care vor reprezenta bănci, instituții de
microfinanțare, companii de leasing și vânzători de tehnologii, care activează în țările
eligibile.

Finanțarea acordată de BERD
300,000,000.00 dolari SUA
Va fi co-finanțat de Fondul Verde pentru Climă cu până la 100,000,000 dolari SUA.

Costul total al proiectului
300,000,000.00 dolari SUA

Rezumat privind mediul ambiant și aspectele sociale
Categoria IF (ESP 2014). Toate instituțiile financiare participante (IFP) în extindere, vor
trebui să se conformeze cerințelor de performanță 2, 4 și 9 ale BERD, să adopte și să
implementeze Procedurile de management al riscurilor pentru mediu și al riscurilor sociale

(E&S). Sub-proiectele eligibile vor trebui să respecte cerințele naționale de mediu, sănătate și
siguranță, la fel și criteriile de eligibilitate sociale și de mediu pentru sub-proiectele de
eficiență energetică și energie regenerabilă. Aceasta va fi confirmat IFP-urilor de un
consultant al Fondului, angajat de BERD. Toate IFP-urile vor fi obligate să transmită băncii
rapoarte anuale de mediu și sociale prin intermediul Indicelui de sustenabilitate FI, inclusiv
raportarea subproiectelor și a efectelor acestora de atenuare a schimbărilor climatice și a
adaptării la schimbările climatice.

Cooperare tehnică
Extinderea va fi sprijinită de un pachet de asistență tehnică de aproximativ 21 milioane dolari
SUA pentru consolidarea capacităților, marketing, evaluarea proiectului și monitorizarea și
raportarea generală. O componentă separată de gen va fi la fel implementată în paralel, pentru
a contribui la înlăturarea obstacolelor specifice genului legate de cerere și ofertă, de crearea și
marketingul produselor de creditare din cadrul economiei ecologice.

Oportunități de afaceri
Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client.
Pentru proiectele din sectorul de stat, vizitați EBRD Procurement:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Informații generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de informare publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile interesate,
pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi operaţiunilor
sale. Vă rugăm să vizitaţi pagina referitoare la Politica de Informare Publică pentru a afla
cum puteţi solicita Raportul Consiliului pentru Sectorul Public. Textul PIP

Mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM)

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de responsabilizare al
BERD. Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a contestaţiilor venite din partea
persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele finanţate de BERD, despre care se
presupune că au provocat sau sunt susceptibile de a provoca daune mediului şi/sau sociale.
Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla cum
puteţi depune o contestaţie. Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil pentru a
răspunde întrebărilor pe care le aveţi referitoare la depunerea unei contestaţii şi criteriile de
înregistrare şi eligibilitate, în conformitate cu Regulile de Procedura PCM.

Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.
Pentru proiecte de tip public‐privat, vizitaţi EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338
6794
Email: procurement@ebrd.com

Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale. Vă rugăm să vizitaţi pagina referitoare la Politica de
Informare Publică pentru a afla cum puteţi solicita Raportul Consiliului pentru
Sectorul Public.
Textul PIP poate fi găsit la: Text of the PIP

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de
responsabilizare al BERD. Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a
contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele

finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat sau sunt susceptibile de
a provoca daune mediului şi/sau sociale. Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de
Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla cum puteţi depune o contestaţie.
Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil pentru a răspunde întrebărilor pe
care le aveţi referitoare la depunerea unei contestaţii şi criteriile de înregistrare şi
eligibilitate, în conformitate cu Regulile de Procedura PCM.

