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 های کوچک زودبازده دستورالعمل تدوین طرح

  پیشنهادات اجرایی این دریافت    برایهای کوچک زودبازده از طریق ارائه فراخوان  اجرای پروژه،  هژپرواهداف  برخی از  به منظور نیل به  

قرار گرفتهطرحگونه   پروژه  ،ها گونه طرح این  اهداف  از جمله    است.  ها مدنظر  از  عملی در  حمایت  تقویت و    منطقههای  به  کمک 

  هاینسازما ،( Non-Governmental Organizations) های غیر دولتیسازمانروستایی، های تعاونیهای علمی و اجرایی ظرفیت

های اعتباری زنان روستایی  شامل صندوق   –های توسعه روستایی    و گروه(  Community-Based Organization: CBOs)  مردم نهاد 

 باشد: های ذیل میدر زمینه -

 ، صنایع دستی و توسعه فرهنگی گردشگری .1

 اقتصادی زنانتوانمندسازی  .2

 کشاورزی و دامپروری .3

 پروری شیالت و آبزی .4

 خرد یاقتصاد یهاو توسعه بنگاه ینیکارآفر .5

 مدیریت خاک، آب و تاالب  .6

 تجارت و بازرگانی  .7

 طیشرا نیواجد

شهرستان زابل،   پنجسیستان )شامل  منطقه  در  و گروه های توسعه محلی  مردم نهاد و جامعه محور  های سازمانهای روستایی،  تشکل

 باشند. می رقابت در فراخوان طرح پیشنهادی پیوستزهک، هیرمند، نیمروز و هامون( واجدین شرایط 

( واجد  رهیو غ   های شهردار   ،یادار  یهاو دستگاه  ی)به عنوان مثال بخش دولت  یدولت  یهاو سازمان  یتجار  ینهادها  ،یبخش خصوص

 .ستندین های زودبازده طرح  اجرای طیشرا

 

 پروژه های کوچک زود بازده  نحوه تامین مالی 

از  کنند  که منفعت مستقیم در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در محدوده سیستان ایجاد می  زودبازدهکوچک  های  پروژه

از سمت مجموعه  نقدی یا غیر نقدی با ارائه آورده  هکنندشرکتتشکل های    شودشوند. پیشنهاد میمی اعتبار تأمیناین طرح طریق 

  پیشنهاد پروزه منعکسدر فرم  میزان آورده نقدی یا غیر نقدی تشکل ها و گروه های توسعه    .طرح مشارکت داشته باشندخود در  

   خواهد شد.

 

 های انتخاب شدهزمان انجام پروژهمدت 

 . باشدماه  12از  ش یبپروژه های انتخاب شده نبایستی  یاجرا زمان مدت
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 پروژه ها  فرآیند انتخاب 

های پیشنهادی توسط کمیته  طرحانتخاب بر اساس اصل شایستگی، شفافیت، برابری و توزیع منطقی بودجه صورت خواهد گرفت.  

از سازمان محیط   پروژه  ، اعضای تیم تخصصی ذیربط(های  )استانداری و سازمان    شامل مقامات استانی   پروژه ها  ارزیابی و تصویب

نیز نهادهای علمی و    و  های مردم نهاد، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده تشکلمتحد توسعه مللدفتر برنامه  گان   نماینده  ،زیست

  منظرپیشنهادی را از    پروژه های   ،های امتیازدهی بر اساس فرم  ارزیابی و تصویباعضای تیم  خواهند شد.    و تصویب  بررسی   دانشگاهی 

 ای بررسی خواهند نمود.فنی، اجرایی و بودجه

 باشند: به شرح ذیل می های پیشنهادیطرحهای بررسی معیار

 امتیاز معیار

 کند؟ محقق میاهداف زیر را  پیشنهادی آیا طرح

 افزایش راندمان تولید  -1

 استفاده بهینه از منابع طبیعیاحیاء و  -2

 اجتماعی نهادهایبهبود درآمد خانواده و دیگر   -3

 اشتغال و کارآفرینیوضعیت ارتقا  -4

 بیولوژیک حفظ منابع  -5

10 

)همزمان تحقق چند هدف را دنبال   یک پروژه چند منظوره استپروژه پیشنهادی 

 میکند(
10 

 10 . استو دقیق ه شده در طرح پیشنهادی شفاف ئارا شناسیروش

 10 کمک خواهد کرد. منطقه   ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی اجرای پروژه به

واجد   پروژه  دهنده  پیشنهاد  اجرای    ظرفیتحداقل  نهاد  برای  نیاز  طرح مورد 

 . باشدمی پیشنهادی
10 

 10 اجرای پروژه خواهد داشت.غیرنقدی در   یا نقدی و مشارکت   متقاضی

 : کندموارد زیر  پشتیبانی می  های هدف دارای اولویت شاملاین پروژه از گروه

 زنانصندوق های اعتباری   -1

 های محلی و روستاییگروه  -2

 های کارآفرین محلیها و تشکلگروه  -3

 های جوانان دارای ابتکار عمل و نوآور گروه  -4

10 

 10 استفاده شده است. در طرح پیشنهادی انهنوآور ها یا ایده های از شیوه 

 10 است. تعمیم پذیریو مدت بلند یداری پاویژگی دارای پروژه 

 10 رسمی  ثبت شده است.  به صورت متقاضیمجموعه 

 100 جمع کل
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شوند.  جهت عقد قرارداد معرفی می ،  تامین نمایند  را  اجرایی مورد نیاز/الزامات قانونیو  بودهکه معیارهای انتخاب را دارا  طرح هایی 

 خواهد شد.  نتشرم  (www.sistanproject.ir)به آدرس    پروژه تارنمای رسمی  قطریاز  یجه بررسی و تصویب پیشنهادات پروژه  نت

 

 دهی و گزارشنظارت ، اجرا

   . پروژه انجام دهد تخصیص یافته به مطابق با برنامه و بودجه  ییبا دقت و کارآ ،قراردادمفاد   تی را با رعا پروژهموظف است مجری 

به    ازی( نعدم تحقق اهداف طرح پیشنهادی  ا ی  زمان بندی اجرا  در   رییبرنامه پروژه )به عنوان مثال تغ  درقابل توجه    تغییرهرگونه  

 دارد. سیستان پروژه  دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران و تیم و هماهنگی پیشین با یکتب  تاییدیهدریافت 

  ییاجرامدیریت  نظارت و مدیریت مالی پروژه های کوچک زودبازده از طریق دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران انجام میگیرد.  

با  پروژه  دفتر    یکارشناسان فنبازدید ها و نظارت های میدانی توسط  .  می شودانجام  و کارشناسان فنی  توسط دفتر پروژه  طرح ها  

با هدف اطالع از میزان پیشرفت پروژه و نظارت مستمر میدانی به اجرا در    در ایران    UNDP  نمایندگان دفترهمکاری و همراهی  

 خواهد آمد. 

و پایش منظم پیشرفت پروژه ها در مسیر نیل به   یدیاطالعات کلگردآوری منظم    های مستمر به هدف حصول اطمینان از  نظارت

 گیرد.  اهداف تعیین شده صورت می

 

 شرایط قرارداد 

 :  بالفاصله پس از تکمیل شرایط ذیل منعقد خواهد شد UNDPو   مجری نیبقرارداد فی ما

 یمجر  و طرح ی فن میت یپروژه با همکار  شنهادیشدن پ  یی نها (1)

 نهادهای رسمی استانی  و تایید اعالم نظر  (2)

های بانکی فرد بوده یا حساب جدیدی در بانکی مجزا  تواند یکی از حسابمخصوص طرح )این حساب می  یحساب بانک   اعالم(  3)

 باشد(؛  

 قرارداد.  یو امضامجری قرارداد توسط  س ینوشیپ  رشیپذ  (4)

  (LVG)ی  قراردادهاانعقاد  زمینه  در    برنامه توسعه ملل متحد   (POPP)  ی اتیعمل  یهاهیها و رواستیس  ،مطابق با برنامه  حاضر  فراخوان

 تدوین گردیده است.

  دریافت   جهت  ی گونه تعهد  چیه  بنابراین شرکت در فراخوان  باشد.نمی  طرح  رشیمنزله پذبه    یاز طرف متقاضارائه پیشنهاد پروژه  

 نماید.  برای طرفین ایجاد نمی قرارداد
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 های زودبازدهنحوه شرکت در طرح 

های زودبازده در  توانند با مراجعه به بخش فراخوان طرح های زودبازده هستند میفراخوان طرح مند به شرکت در  افرادی که عالقه

اطالعات الزم را کسب   (www.sistanproject.ir) سایت پروژه سیستانیا و UNDP (https://www.ir.undp.org )سایت 

 ارسال فرمایند. کرده و سپس پیشنهادات خود را 

https://www.ir.undp.org/

