
  

  اقليم صندوق سازگاري نوآوري دهنده شتابساز و كار 

  
  مقدمه .1

 حال در كشورهاي دربا تغيير اقليم  سازگاري زمينه در نوآوريايجاد و يا تقويت  به كمك براي سازگاري صندوق
 اقليم تغيير بيست و پنجمين كنفرانس در بالعوضبصورت  يدالر ميليون 10 ايبرنامهاندازي ، اقدام به راهتوسعه
 برنامه و) UNEP( ملل سازمان زيستمحيط برنامه بدين منظور. است نموده مادريد در) COP25( متحد ملل سازمان
بودجه . اندشده انتخاب اين برنامه مجري نهادهاي عنوان به سازگاري صندوقاز سوي  )UNDP( ملل سازمان توسعه

) CTCN( اقليم فناوري شبكه و مركزشود. از آنجايي كه نهاد مذكور تقسيم مي تعيين شده بصورت مساوي بين دو
 CTCNاز طريق  UNEPتعيين شده براي  دالر ميليون 5، مقرر شده است تا كندمي فعاليت UNEP با همكاري در

دالر و  250.000به ميزان حداكثر  CTCNهاي نوآورانه بخش سازگاري اختصاص يابد. لذا براي انجام درخواست
 پروژه 25 تجميع و مديريت براي CTCNدرخواست بصورت بالعوض پرداخت خواهد كرد. به عبارتي ديگر،  25به 

 .كندمي دريافت) دالر 250،000 تا حداكثر( بالعوض هايكمك

 ،شودمي انجام CTCN-UNEP توسط كه  )AFCIA( 1سازگاري صندوق اقليم نوآوري دهندهشتاب اصلي هدف
هاي بخش فناوري مقياسو توسعه  ارزيابي آزمايش،بكارگيري،  به منظور توسعه حال در كشورهاي ازحمايت 
 اقليمي آوريتاب تقويت براي سال 5 مدت به بالعوض كمك پروژه 25 اساس، اين بر. است با تغيير اقليم سازگاري

 تبادل و دانش اشتراك AFCIA اين، بر عالوه. شودمي اجرا ي در حال توسعهكشورها در اقليم تغييرات با سازگاري و
 بين سازگاريبخش  در نوآوري زمينه در جنوب - جنوب همكاري هايفرصت تقويت و ، تجاربهاشيوه بهترين
  .كندمي تسهيل را كشورها

 مرتبط هایبخش و سازگاری در نوآوری .2

  .شد خواهد گرفته نظر در سازگاري هايفناوري در نوآوري ارزيابي و شناسايي در زير عنصر سه

 
1 . Adaptation Fund Climate Innovation Accelerator (AFCIA)  
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 ،فناورييك  بودن يافتهارتقا  يا موجود جديد 

 فناوري يك يپذيرمقياس 

  دانش فناوري، از استفاده در كهاست  فرايندهايي و ظرفيت شامل نرم فناوري( فناوري يك بودن سختنرم يا 
 ).هستند دخيل غيره و مهارت و

  شوند عبارتند از: AFCIAبرنامه  شاملتوانند كه مي سازگاري هايبخش از يهاينمونه

 كشاورزي 

 مديريت نواحي ساحلي 

 ي طبيعيكاهش ريسك باليا 

 امنيت غذايي 

 هاجنگل 

 سالمت بشر 

 دريا و شيالت 

 آوري در توسعه روستاييتاب 

 آوري در توسعه شهريتاب 

 مديريت آب 

 در زمينه خود هاياستراتژي پيگيرياجرا و يا  براي توسعه حال در كشورهاي از حمايت براي نوآورانه رويكردهاي
 يا و) ... و فاضالب و آب شهري، سازگاري اكوسيستم، بر مبتني سازگاري مثال عنوان به( اقليم تغييرات با سازگاري
 COVID-19 طبيعي، بالياي ريسك مديريت مثال عنوان به( محيطي آوريتاب بخش در آنها هايچالش به پرداختن

  .بود دنخواه اجرا قابل AFCIA طريق از) ... و

 AFCIAاستفاده از برنامه  طيشرا واجدکشورهای  .3

 از بخشي و بوده سازگاري در بخش نوآوري از موثر حمايت براي توسعه حال در كشورهاي به AFCIA هاي كمك
در مقياس  هايپروژه اجراي با UNEP-CTCN در اين خصوص نيز .است سازگاري صندوق نوآوري تسهيالت
 .كندميو يا فناوري ارائه  فنيهاي كمكبه آنها  رقابتي، صورت به توسعه حال در كشورهاي در كوچك
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 و التين آمريكاي و اقيانوسيه -آسيا آفريقا، در توسعه حال در كشورهاي شامل AFCIA در شرايط واجد كشورهاي
) NIE( ملي مجري نهادهاي داراي كه باشندمي) UNFCCC( متحد ملل سازمان تغيير اقليم كنوانسيون عضو كارائيب

 كشورهاي با اولويت ميان، اين در. )2020كشور از جمله ايران تا نوامبر  114(شامل  نيستند سازگاري صندوق نزد
  . بود خواهد) SIDS( كوچك جزيره توسعه حال در كشورهاي و) LDC( يافته توسعه تركم

 ارسال درخواست .4

. داشت خواهد وجود UNEP-CTCNطي سه دوره فراخوان براي  "فناوري مفهوم"ها تحت عنوان ارسال درخواست
 و 2021 فوريه ، 2020 نوامبر در ترتيب به درخواست ارسال براي سوم و دوم اول، هايدر اين راستا نيز فراخوان

 .است شده ريزي برنامه 2022 فوريه

 رافرم درخواست  بايد) ديگر هاي گروه و جوان انمبتكر غيردولتي، هاي سازمان دولت، مثال عنوان به( متقاضي
 مرجع( سازگاري صندوق در خود ملي نقاط تماس با دقيق مشورت در است موظف متقاضيهمچنين . نمايند تكميل
 همچنين. فرم درخواست را تكميل نمايند ،))NDEهاي اقليم (دار ملي فناوريصالحيتمرجع ( CTCN و) شده تعيين
فرم تكميل  ، درخواست پس از تكميل فرم .است پذيرنيز امكان شوند درگير آن در كشور چندين كه ايبرنامه تهيه

هاي ايران (مركز همكاري NDEشده توسط مرجع ملي تعيين شده صندوق سازگاري (وزارت امور خارجه در ايران) و 
 كشورمرجع تعيين شده صندوق سازگاري در . دنشو تأييد رسمي ارسال ازتحول و پيشرفت رياست جمهوري) قبل 

 .كندمي تأييدفرم درخواست، آن را  در زير عبارت كنار كادر زدن عالمت با بايد

 مي پروژه اجراي به منجر كه بعدي مراحل در و قرار گرفته است فناوري مفهوم طراحيدر جريان  كشور شده تعيين مرجع"
 ".كرد خواهد مشاركت ، شود

 اگر كه باشيد داشته توجه. كند امضادرخواست را  ،UNEP-CTCN به ارسال از قبل بايد كشور NDEسپس 
 همچنين .قرار نخواهند گرفت ارزيابي ي موردانتخاب مرحله در ،نشوند أييدمراجع ملي مذكور ت سوي از درخواست

NDE كند ارسال را درخواست بايد .  

 AFCIA ها درمراحل و فرآيند ارسال، انتخاب و اجرای درخواست .5

 بررسي. است CTCN درهاي فني/ فناوري ، همان روند كمكAFCIA فنيهاي كمك مديريت و عملياتي روند
  :است زير موارد شامل هاكمك اعطاي سازوكار اجمالي
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 از فناوري/فني كمك درخواستيا همان ( فناوري مفاهيم ارسال CTCN (توسعه حال در كشورهاي سوي از 

 فني كمك شامل برنامهاز طريق ارائه ( پروژه مفهومي توسعهبرنامه  و فناوري مفهوم 30 انتخاب CTCN( 
 مالي  هاي كمك هاي پروژه اجراي براي پروژه مفهومي برنامه 25 نهايي انتخاب 

 شبكه اعضاي انتخاب CTCN در كشورهاي ذينفعان همكاري با خرد هاي كمك پروژه 25 اجراي براي 
 توسعه حال

  صورت زير است:ه بفناورانه  و بالعوض مالي كمك هاي اعطاي سازوكار

  

  باشد:شرح هر يك از مراحل فوق بصورت زير مي

 (درخواست فناوري) فناوري مفاهيم ارسال. 1

 اول، هايفراخوان. داشت خواهد وجود UNEP-CTCN به) فناوري مفهوم( درخواست ارسال طي سه فراخوان امكان
 .است شده ريزي برنامه 2022 فوريه و 2021 فوريه ، 2020 نوامبر در ترتيب به برنامه ارسال براي سوم و دوم

 فناوري مفاهيم انتخاب. 2

. شوندمي انتخاب سوم و دوم اول،هاي هر يك از فراخوان در ترتيب به فناوري (درخواست) مفهوم 12 و 12 ،6 تعداد
 CTCN فرايند رهمان معيارهاي موجود د فني كمك هايدرخواست غربالگري در استفاده مورد ارزيابي معيارهاي

 و شودمي دادهاولويت  SIDS و LDCs توسط شده ارائه فناوري هاي)ها (درخواستمفهوم به آنكه نكته يك. است
 گرفته نظر در فناوري مفاهيم انتخاب در) كارائيب و التين آمريكاي و اقيانوسيه -آسيا آفريقا،( ايمنطقه توازن
 .دنشومي

 پروژه مفهومي هايبرنامه تدوين. 3

  ارسال مفاهيم
 فناوري

درخواست  (
)فناوري

انتخاب مفاهيم  
فناوري

تدوين  برنامه 
مفهومي پروژه

 انتخاب برنامه
هاي مفهوم  

پروژه

اجراي پروژه 
هاي كمك 
هاي مالي 
بالعوض خرد
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 برنامه توسعه زمان مدت. شودمي تهيه CTCN فناوري شبكه منتخب اعضاي توسط پروژه مفهوم برنامه 30 كل در
 منتخب شبكه اعضاي كه هاييفعاليت دامنه. است شده ريزيبرنامه ماه 2.5 تا درخواست يك هر براي پروژه مفهوم

CTCN است زير موارد شامل دهندمي انجام: 

 پيشنهادي هايفناوري سنجيامكان بخش،آن  در شكاف و سازگاري نيازهاي( اوليه مقدماتي ارزيابي( 
 پيشنهادي هاياوريفن مورد در ذينفعان با مشاوره 

 ارائه قابل محصوالت و هافعاليت از ليستي شامل پروژه مفهوم برنامه نويسپيش تهيه 

 پروژه مفهوم هايبرنامه انتخاب. 4 

 از. شوندمي انتخاب بالعوض خرد هايكمك هايپروژه اجراي براي پروژه مفهوم برنامه 25 كل دردر اين مرحله 
 CTCNاعضاي شبكه فناوري  انتخاب براي ،است شده استفاده فناوري مفاهيم انتخاب در كه مشابهي ارزيابي معيارهاي

  باشند.هاي مورد نياز ميدارنده دانش فني و يا فناوري CTCNاعضاي شبكه فناوري شوند. ميانتخاب 

 خرد هاي كمك هاي پروژه اجراي. 5

 انجام دور هر در دهند،مي انجام را كمك خرد هايپروژه كه CTCN شبكه اعضاي انتخاب براي مناقصه فرايند
. باشد ماه 18 حداكثر كدام هر براي كه است شده ريزيبرنامه خرد هايكمك پروژه اجراي زمان مدت. شودمي

 :شامل خرد هايكمك هايپروژه براي) M&E( ارزيابي و نظارت استراتژي

 برنامه تفصيلي، كار برنامه : شاملشروع دوره M&E آغازين جلسه صورتجلسه و تأثير بيانيه و 

 فعاليت هر از) غيره و داده مجموعه گزارش، مثال عنوان به(هر مرحله  ارائه قابلهاي خروجي : شاملاجرا دوره 

 پروژه پاياني گزارش : شاملپايان دوره  
 بالعوض خرد هاي كمك اعطاي مكانيزم زماني جدول. 6

  ها بصورت زير است:ها و آخرين مهلت ارسال درخواستبندي براي اعالم فراخوانبرنامه پيشنهادي زمان
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 باشد:ها بصورت زير ميزمان شروع هر يك از فراخوانشايان ذكر است كه 

  :2020نوامبر  18فراخوان اول: زمان شروع ارسال درخواست  
  2021فراخوان دوم: زمان شروع ارسال درخواست: فوريه  
  :2022 فوريهزمان شروع ارسال درخواست: فراخوان سوم 

 

  مالحظات مهم:

) INDC( ملي مشاركت نظر مد برنامههاي مشخص شده در اولويتهاي تهيه شده بايد بر اساس درخواست -1
باشد (لينك برنامه و سند مذكور در ) TNAارزيابي نيازهاي فناوري كشور با رويكرد تغيير اقليم ( سند مليو 

 هاي مفيد قرار داده شده است).بخش لينك

ارسال مفاهيم 
  فناوري

درخواست  (
)فناوري

انتخاب مفاهيم 
فناوري

تدوين  برنامه 
مفهومي پروژه

انتخاب برنامه  
هاي مفهوم پروژه

اجراي پروژه 
هاي كمك هاي 
مالي بالعوض  

خرد

آخرين مهلت پيش  
:بيني شده

پايان  : فراخوان اول
2021ژانويه 

:  فراخوان دوم
2021آوريل 

: فراخوان سوم
  2022آوريل 

آخرين مهلت پيش  
:بيني شده

:  فراخوان اول
2021فوريه

:  فراخوان دوم
2021مي

: فراخوان سوم
 2022مي

آخرين مهلت پيش  
:بيني شده

مي  : فراخوان اول
2021

:  فراخوان دوم
2021نوامبر 

: فراخوان سوم
 2022نوامبر 

آخرين مهلت پيش  
:بيني شده

ژوئن : فراخوان اول
2021

:  فراخوان دوم
2021دسامبر 

: فراخوان سوم
 2022دسامبر 

آخرين مهلت پيش  
:بيني شده

:  فراخوان اول
2023آوريل 

:  فراخوان دوم
2024آوريل 

: فراخوان سوم
 2025آوريل 
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هاي داخلي انجام ارزيابيخوان، براي روز قبل از پايان مهلت هر فرا 10تا فرم درخواست تكميل شده نهايتاً  -2
ايران  NDEاز طريق نامه رسمي براي ايران،  NDEدريافت تاييديه مرجع ملي صندوق سازگاري و امضاي و 

  .شودارسال 
 

  د:ينک های مفيل

  فرم درخواست مفهوم فناوري:

https://www.ctc-n.org/adaptation-fund-climate-innovation-accelerator-afcia-unep-ctcn 

  اطالعات مرجع ملي صندوق سازگاري:

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/designated-authorities/#I 

  :)NDEدار ملي فناوري هاي اقليم (اطالعات مرجع صالحيت

https://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.html 

  اطالعات تكميلي برنامه شتاب دهنده نوآوري در بخش سازگاري:

https://www.ctc-n.org/technical-assistance/adaptation-fund-climate-innovation-accelerator-afcia 

  :)TNA( ر اقليمارزيابي نيازهاي فناوري كشور با رويكرد تغيي سند ملي

https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TNR_CRE/01200e6f1abb49fa89861a
884176db53/23ae5924c61b44db9d3ac77898b2af07.pdf 

  :)INDC( ملي مشاركت نظر مد برنامه

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Ira
n%20Final%20Text.pdf 

 

 

 


