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Хазинаи иқлими сабз (ХИС)
Механизмҳо оид ба
маблағгузории иқтисоди сабз
(ММИС) - Тамдиди Барномаи
минтақавӣ
Макони ҷойгиршавӣ:
Минтақавӣ
Рақами лоиҳа:
51247
Бахш:
Муассисаҳои молиявӣ
Намуди огоҳкунӣ:
Шахсӣ
Категорияи экологӣ:
ММ
Санаи ҳадафноки шӯро:
24 июли 2019
Вазъ:
Консепсия баррасӣ карда шудааст
Ҳуҷҷат оид ба мӯҳтавои лоиҳа ифшо карда шудааст:
20 июни 2019

Тавсифи лоиҳа
Пешниҳоди маблағ дар ҳаҷми то 400 миллион доллари ИМА барои тамдиди
Барномаи минтақавии ХИС-ММИС (Рақами лоиҳа 50223). Барномаи мазкур аз
ҷудокунии маблағи иловагии 300 миллион доллари ИМА аз ҳисоби захираҳои
муқаррарии Бонк ва то ба 100 миллион доллари ИМА, ки аз ҷониби Хазинаи
иқлими сабз (ХИС) пешниҳод шудааст, иборат хоҳад буд. Маблағҳои мазкур
тавассути Механизмҳои Бонк оид ба маблағгузории иқтисоди сабз (ММИС) ба
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кишварҳои Арманистон, Миср, Гурҷистон, Урдун, Молдова, Муғилистон,
Марокаш, Сербия, Тоҷикистон ва Тунис равона карда хоҳанд шуд. Дар чорчӯбаи
барномаи мазкур ба ташкилотҳои қарзии маҳаллии ба талаботҳо ҷавобгӯй дар
кишварҳои лоиқ баҳри пешниҳод намудани қарз ба бахши хусусӣ (корхонаву
субъектҳои соҳибкорӣ, шахсони инфиродӣ, коллективҳои манзилӣ,
таъминкунандагон ва фурӯшандагони технологияҳои иқлимии пурсамар ва
пешниҳодкунандагони хизматрасониҳо) бо мақсади паст кардани таъсири
тағйирёбии иқлим ва сармоягузориҳо барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии
иқлим баҳри дастгирии Гузариш ба иқтисоди сабз пешниҳод карда хоҳанд шуд.

Ҳадафҳои лоиҳа
Барномаи мазкур барои ташкилкунии бозорҳои нав ва/ё тавсеаи назарраси
бозорҳои мавҷуда баҳри маблағгузории чорабиниҳои пасткунии таъсири
тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим саҳм хоҳад гузошт.
Тавассути чунин амал он ба мақсади стратегии Усули Бонк оид ба гузариш ба
иқтисоди сабз, алалхусус тариқи фарогирии лоиҳаҳои хурде, ки Бонк худ
бевосита фаро гирифта наметавонад, мусоидат хоҳад кард. Дар чорчӯбаи
барномаи мазкур тариқи дастгирӣ намудани маблағгузории бештар аз 5,000
лоиҳаҳои қобили васеънамоӣ ва такрорнамоӣ доир ба паст кардани таъсири
тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим дар бахшҳои саноат,
тиҷорат, манзил, нақлиёт ва кишоварзӣ васеънамоии фаъолият таъмин карда
хоҳад шуд. Он маҷмӯи монеаҳои бозориро дар саросари занҷираҳои таъминоти
технология баррасиву ҳал карда, иқтидорро барои сармоягузорӣ ба бахши
хусусӣ аз нав боз мекунад.

Таъсирот ба гузариш
Ҷудокунии дуюми маблағҳо дар доираи Чорчӯбаи минтақавии ХИС-ММИС
тавассути ин механизми тамдид ба гузариш ба иқтисодҳои аз ҷиҳати экологӣ
устувор, пасткарбон ва ба тағйироти иқлим устувор дар кишварҳое, ки дар он
БАТР сармоягузорӣ мекунад, мусоидат хоҳад кард, то ин ки гирифторшавии
иқтисодҳои мазкурро ба доми пайроҳаҳои пуркарбон, аз ҷиҳати иқлим
осебпазир ва/ё ба муҳити зист зиёнрасонанда ва ифлоскунанда пешгирӣ
намояд. Ин тариқи пешниҳоди кардани маблағгузориҳо ва малкаву дониш ба
миёнаравҳои молиявӣ бо мақсади маблағгузории технологияҳо ва роҳҳои
ҳалли аз ҷиҳати иқлим пурсамар амалӣ карда хоҳад шуд.

Маълумот дар бораи мизоҷ
Қарзгирандагон ташкилотҳои қарзии маҳаллие хоҳанд буд, ки аз бонкҳо,
ташкилотҳои қарзии хурд, ширкатҳои лизингӣ ва фурӯшандагони технологияҳо
иборат мебошанд, ки дар кишварҳои лоиқ фаъолият мекунанд.

Мӯҳтавои мухтасари молиявии БАТР
300 000 000 миллион доллари ИМА.
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Аз ҷониби Хазинаи иқлими сабз маблағгузории муштарак дар ҳаҷми то ба 100
000 000 доллари ИМА пешниҳод карда хоҳад шуд.

Арзиши умумии лоиҳа
300 000 000 доллари ИМА.

Мӯҳтавои мухтасари экологӣ ва иҷтимоӣ
Муассисаҳои молиявии (ММ) категоризатсияшуда (Сиёсати экологӣ ва
иҷтимоии соли 2014). Аз ҳамаи ташкилотҳои қарзии иштироккунанда (ТҚИ) дар
доираи барнома талаб карда мешавад, ки Талаботҳои 2, 4 ва 9-и БАТР-ро оид
ба татбиқи лоиҳа риоя намоянд ва Тартиботҳои татбиқшавандаи БАТР-ро оид
ба идоракунии хатарҳои экологӣ ва иҷтимоӣ барои ташкилотҳои қарзӣ қабул
намоянд ва татбиқ созанд. Аз зерлоиҳаҳои лоиқ талаб карда хоҳад шуд, ки ба
қонунгузории миллии экологӣ, иҷтимоӣ, меҳнат, тандурустӣ ва бехатарӣ ва
инчунин меъёрҳои мувофиқати экологӣ ва иҷтимоӣ барои зерлоиҳаҳо оид ба
энергияи барқароршаванда ва сарфаи энерегия мувофиқат кунанд. Ин ба ТҚИ
аз ҷониби мушовири механизм, ки аз тарафи БАТР ҷалб карда мешавад, тасдиқ
карда хоҳад шуд. Аз ҳамаи ТҚИ талаб карда хоҳад шуд, ки Ҳисоботҳои экологӣ
ва иҷтимоии солонаро ба Бонк тавассути Индекси устувории ММ, аз он ҷумла
ҳисоботҳо оид ба зерлоиҳаҳо ва нафъи онҳо вобаста ба пасткунии таъсироти
тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим пешниҳод намоянд.

Ҳамкории техникӣ
Барномаи мазкур бо маҷмӯи кӯмаки техникӣ (КТ) дар ҳаҷми тақрибан 21
миллион доллари ИМА дастгирӣ карда хоҳад шуд, ки барои ташаккули
иқтидор, маркетинг, баҳодиҳии лоиҳа ва мониторингу ҳисоботдиҳии умумӣ
равона карда мешавад. Қисмати алоҳида оид ба гендер инчунин ба таври
параллелӣ татбиқ карда мешавад, то ин ки дар баррасиву ҳалли монеаҳои
мушаххаси гендерӣ оид ба таъминоту талабот, ки ба дизайн ва маркетинги
маҳсулоти қарзии сабз алоқаманданд, кӯмак расонад.

Имкониятҳои соҳибкорӣ
Барои имкониятҳои соҳибкорӣ ё харид бо ширкати мизоҷ тамос гиред.
Барои лоиҳаҳои бахши давлатӣ аз саҳифаи БАТР Харид дидан кунед: Тел.: +44
20 7338 6794
Почтаи электронӣ: procurement@ebrd.com

Саволҳои умумӣ
Саволҳо оид ба лоиҳаи БАТР, ки бо харид алоқаманд нестанд:
Тел.: +44 20 7338 7168
Почтаи электронӣ: projectenquiries@ebrd.com
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Сиёсат оид ба маълумоти ҷамъиятӣ (СМҶ)
Дар СМҶ муайян карда шудааст, ки чӣ тавр БАТР маълумотро ба ҷонибҳои
манфиатдор пешниҳод мекунад ва бо онҳо машварат мекунад, то ин ки ба
огаҳӣ ва фаҳмиш дар бораи стратегияҳо, сиёсатҳо ва амалиётҳои худ мусоидат
намояд. Лутфан аз саҳифаи Сиёсат оид ба маълумоти ҷамъиятӣ, ки дар поён
оварда шудааст, дидан кунед, то ин ки чӣ тавр дархост кардани Ҳисоботи
шӯроро оид ба бахши давлатӣ муайян созед.
Матни СМҶ

Механизми лоиҳа оид ба баррасии шикоятҳо
(МЛБШ)
Механизми лоиҳа оид ба баррасии шикоятҳо (МЛБШ) механизми ҳисоботдиҳии
БАТР мебошад. Он барои баррасии мустақилонаи шикоятҳои шахсони
инфиродӣ ва ташкилотҳо вобаста ба лоиҳаҳои аз ҷониби БАТР
маблағгузоришаванда имконият фароҳам месозад, ки онҳо мувофиқи даъвоҳо
гӯё зарари экологӣ ва/ё иҷтимоӣ расонидаанд ё эҳтимолан мерасонанд.
Лутфан аз саҳифаи Механизми лоиҳа оид ба баррасии шикоятҳо дидан кунед,
то ин ки дар бораи чӣ тавр пешниҳод кардани шикоят маълумот пайдо намоед.
Мутахассис оид ба МЛБШ (pcm@ebrd.com) омода аст, ки ба ҳама гуна саволҳои
Шумо вобаста ба пешниҳод кардани шикоят ва меъёрҳои бақайдгирӣ ва
лоиқнокӣ мувофиқ ба Қоидаҳои тартиботи МЛБШ ҷавоб диҳад.
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