
 
 

 

 

 

 پروژهکوچک زودبازده  هایدستور العمل شرکت در طرح 

از توسعه   تیو حما یتاالب یهابومست یز یایاح یبرا یع یمنابع طب کپارچهی تی ریمد ی» ارتقا

 «  1ی جوامع محل نیگزیجا یهاشت یمع

 

 

 

 

 : پروژه و اهداف در نظر گرفته شده آن

جوامع    نیگزی جا  یهاشتیاز توسعه مع  ت یو حما  ی تاالب  ی هابومستیز  یایاح  یبرا  ی عیمنابع طب  کپارچهی  ت یریمد  یارتقا"پروژه  

زیست و برنامه توسعه ملل متحد است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا از  بخشی از پروژه مشترک سازمان حفاظت محیط   "یمحل

های منطقه، بر تقویت ظرفیت نهادی، توسعه پایدار،  پتانسیلتعریف شده است. اهداف این پروژه با تکیه بر    2025الی    2020سال  

 شوند: بندی میباشد. اهداف این پروژه در سه بخش اصلی زیر دستهمدیریت پایدار آب و خاک و توسعه اقتصاد محلی استوار می

 ی و هماهنگ  ها ت یظرف یارتقا •

 تاالب هامون اءیو اح تیریوخاک شامل مدمنابع آب  داری پا تیریمد •

 نیگزیجا  ی هاشتیمع و  میاقل با  سازگار یکشاورز شامل یمحل اقتصاد توسعه •

 

 

 

 
 اجتماعی سیستان« نامگذاری شده است.  –به اختصار »پروژه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی   . 1



 کوچک زودبازده   هایطرحاهداف فراخوان دریافت طرح پیشنهادی برای اجرای 

اهداف این    شده است.  های کوچک و زودبازده آغازطرحبرای اجرای    پروپزالدریافت    برایه، فراخوانی  ژبه منظور نیل به اهداف پرو

 3های مردم نهاد و سازمان  2های غیر دولتیهای عملی در منطقه، کمک به تقویت تعاونی های روستایی، سازمانطرحطرح، حمایت از  

 باشد: های ذیل میدر زمینه

 گردشگری، صنایع دستی و توسعه فرهنگی  .1

 توانمندسازی اقتصادی زنان .2

 کشاورزی و دامپروری .3

 پروری آبزیشیالت و  .4

 خرد یاقتصاد یهاو توسعه بنگاه ینیکارآفر .5

 مدیریت خاک، آب و تاالب  .6

 تجارت و بازرگانی  .7

 طیشرا نیواجد

های مردم نهاد و جامعه محور در منطقه سیستان )شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و  های روستایی، سازمانتشکل

 باشند. فراخوان طرح پیشنهادی پیوست میهامون( واجدین شرایط رقابت در  

( واجد  غیره  و  هاشهرداری   اداری،  هایدستگاه  و  دولتی  بخش  مثال  عنوان  به)  یدولت  یهاو سازمان  یتجار  ینهادها  ی،بخش خصوص

 .ستندیهای زودبازده ن طرح  اجرای طیشرا

 شود. نیز می معامالت در  دولت  کارکنان مداخله منع قانونهمچنین واجدین شرایط مشمول  

 نحوه تامین مالی طرح ها 

کنند از  که منفعت مستقیم در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در محدوده سیستان ایجاد می   روستایی   زودبازده های  طرح

کننده با ارائه آورده نقدی یا غیر نقدی از سمت مجموعه  شود تشکل های شرکتشوند. پیشنهاد میطریق این طرح تأمین اعتبار می

 خود در طرح مشارکت داشته باشند. این پیشنهاد در فرم طرح پیشنهادی قید خواهد شد.  

 

 های انتخاب شدهطرحمدت زمان انجام 

 . باشدماه  9از  ش یبهای انتخاب شده نبایستی  طرح یاجرا زمان مدت

 

 
2 Non-Governmental Organizations 
3 Community-Based Organization (CBOs) 



 هاطرح  فرآیند انتخاب 

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

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

ارزیابی و  و دانشگاه زابل بررسی خواهند شد. اعضای تیم  متحد، نماینده وزارت امور خارجه    توسعه مللای از دفتر برنامه  نماینده

 ای بررسی خواهند نمود.فنی، اجرایی و بودجه منظرهای پیشنهادی را از طرح ،های امتیازدهیبر اساس فرم تصویب

 باشند: به شرح ذیل می طرح های پیشنهادیهای بررسی معیار

 امتیاز  معیار 

 شود؟آیا طرح پیشنهادی اهداف زیر را شامل می

 افزایش راندمان تولید  -1

 استفاده بهینه از منابع طبیعی  -2

 بهبود درآمد خانواده و دیگر موسسات اجتماعی  -3

 ارتقا اشتغال و کارآفرینی -4

 حفظ منابع بیولوژیک  -5

10 

 10 چند منظوره است.  طرحپیشنهادی یک  طرح

 10 طرح پیشنهادی شفاف است.روش شناسی ارائه شده در 

 10 به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.  طرحاجرای 

 10 طرح پیشنهادی، وجود دارد.مورد نیاز برای اجرای  ظرفیت کارشناسی حداقل 

 10 دارد. مشارکت به صورت نقدی و غیرنقدی در طرح متقاضی 

 کند: های هدف دارای اولویت شامل موارد زیر پشتیبانی میاز گروه طرحاین 

 زنانصندوق های اعتباری   -1

 های محلی و روستاییگروه  -2

 های کارآفرین محلیها و تشکلکلیه گروه  -3

 های جوانان دارای ابتکار عمل و نوآور گروه  -4

10 

 10 استفاده شده است. در طرح پیشنهادی های نوآورانهها یا ایدهاز شیوه 

 10 تعمیم پذیری است. مدت و بلند یداریپاطرح دارای 

 10 دارای سابقه فعالیت مرتبط است. متقاضیمجموعه 

 100 جمع کل

 

معیارهای ارزیابی باالترین امتیازات بتوانند الزامات قانونی را برآورده کنند و بر اساس  که معیارهای انتخاب را دارا باشند و    طرح هایی 

 خواهد شد. منتشر پروژه تیوبسا قطریاز منتخب  هاینتایج طرحشوند. جهت عقد قرارداد معرفی می را کسب کنند،

 

 



 دهی اجرا، نظارت و گزارش

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

به    ازی( نعدم تحقق اهداف طرح پیشنهادی  ای  زمان بندی اجرا  در  ریی)به عنوان مثال تغ  طرحبرنامه    درقابل توجه    تغییرهرگونه  

 پروژه دارد. ی هماهنگ م یت و هماهنگی پیشین با یکتب  تیرضادریافت 

در ایران همکاری خواهند  UNDPپروژه نیز با دفتر  دفتر    یکارشناسان فنگیرد.  انجام میط دفتر پروژه  توسها  طرح   یاجرامدیریت  

 گیرند. بهره می طرح بر اجرای میدانی و از تخصص ایشان برای پشتیبانی از نظارت شدهمطلع پروژه   شرفتیپ کرد که از 

 نیا  نظارت خواهند کرد.  طرح  ی، بر روند اجرادر محل  ینظارت  یدها یو بازد  ایدوره  شرفتیپ   یهاگزارش   یبررس  قیپروژه از طر  میت

 ن ییدر جهت اهداف تع  شرفتی میزان پ تا    گزارش شودو    یآوربه طور منظم جمع یدیکند که اطالعات کلیحاصل م  نانینظارت اطم

 مورد ارزیابی قرار گیرد. شده 

 شرایط قرارداد 

)اطالعات    مورد تایید  ی حساب بانک  اعالم (  1: )بالفاصله پس از تکمیل شرایط ذیل منعقد خواهد شد  UNDPو    مجری  ن یبقرارداد فی ما

و مجری  قرارداد توسط    سینو  ش یپ   رشی( پذ2)حساب اعالم شده بایستی مربوط به حساب بانکی رسمی مجموعه حقوقی باشد(؛  

 قرارداد. یامضا

پیشنهادی حاضرفراخوان   برنامه  طرح  با  رواستیس  ، مطابق  و  متحد   (POPP4)  ی اتیعمل  یهاهیها  ملل  توسعه   خصوص در    برنامه 

 شود. یقراردادها و تدارکات انجام م

باشد. بنابراین شرکت در  نمی  طرح  رشیمنزله پذبه   در نظر گرفته و بررسی خواهد شد، اما  ،یاز طرف متقاض  یارسال  یشنهادیپ طرح  

 ندارد.قرارداد   دریافت  جهت یگونه تعهد چیهفراخوان 

 نحوه ارائه پیشنهاد: 

خود را    شنهاداتیشود تا پ  یهستند، دعوت م زودبازده    یها   طرح  یاجرا  آگهیمند به شرکت در  که عالقه  یاز کسان

 ارسال نمایند.   sistangrants.ir@undp.org به ایمیل  1401اردیبهشت ماه    20حداکثر تا تاریخ  

توانند در نشست توجیهی به طرح خود را ارسال نمایند، می  1401فروردین ماه    18افرادی که تا تاریخ  الزم به ذکر است  

 های ارسال شده شرکت نمایند. منظور اصالح طرح

 همراه با درخواست ارائه شود.  بایست می  یمتقاض  یثبت رسم یمدرک قانون

  یفن     انو ارس  ال پروپ  وزال ب  ا کارشناس     کمی  لت  پرس  د در م  ورد فرآین  د  یتوانن  د ب  رایم   انیمتقاض   

 .حاصل نمایندتماس   021-42781047شماره   قیپروژه، از طر
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