Invitație spre colaborare

Stimate Domn/Stimată Doamnă
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova Vă invită să participați la Atelierul regional „Inițiative
strategice ale Programului de Granturi Mici al GEF și dezvoltarea durabilă”, susținut în cadrul
proiectului “Creşterea capacităţilor locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor
naturale în destinaţiile turistice majore din Moldova”, realizat cu suportul Programului de Granturi Mici al
GEF, implementat de PNUD Moldova.
Trainingul va avea loc în 15 februarie 2017 în incinta Hotelului ”Bălți” (mun. Bălți). Agenda Atelierului
și programul instruirilor sunt atașate.
Participanți la eveniment vor fi: autoritățile publice locale, care susțin dezvoltarea turismului în
destinațiile eco-turistice și/sau dezvoltarea durabilă a localității, antreprenori din destinațiile turistice
rurale (inclusiv fermieri), care sunt motivați să dezvolte/consolideze afacerile eco/agroturistice, au
interes în creștere profesională și sunt deschiși pentru cooperare cu alți antreprenori la nivelul unei
destinații turistice. În mod special sunt invitați să participe persoanele care au aplicat cu diferite proiecte
de turism reușit sau mai puțin reușit.
În acest sens Vă rugăm să ne confirmați disponibilitatea Dvs de a participa la Atelier pînă la data de
10.02.2017.
Cheltuielile de transport vor fi recupirate doar în baza biletelor de călătorie prezentate conform tarifelor
naționale pentru transport public.
Răspunsurile Dvs. le așteptăm la adresa de e-mail: adtm@adtm.md, viorelmiron7@yahoo.com,
tel/fax: + (373) 22 596478, GSM: + (373) 79 583345
Cu respect,
Viorel Miron,
Președinte Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova

Agenda Atelierului regional
“Inițiative strategice ale Programului de Granturi Mici al GEF (SGP) și dezvoltarea durabilă”
(draft)
organizat în cadrul proiectului
”Creşterea capacităţilor locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea
resurselor naturale în destinaţiile turistice majore din Moldova”,
realizat cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF,
implementat de PNUD Moldova.

Locația: Bălți, hotelul ”Bălți” (mun. Bălți)
Perioada: 15.02.2016
9.30-10.00
Înregistrarea participanților. Cafea de bun sosit.
10.00 – 12.00 Cuvânt de salut din partea organizatorilor
Viorel Miron
Prezentarea participanților,
Ecaterina
Prezentarea ideii de eco-turism și obiectivele GEF/SGP
Melnicenco
Inițiative strategice ale SGP și dezvoltarea durabilă
12.00 – 13.30 Principiile dezvoltării durabile
Ecaterina
Problemele globale și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.
Melnicenco
Rolul SGP în promovarea dezvoltării durabile
Interacțiunea dintre componentele mediului înconjurător.
13.30 – 14.15 Prânz
13.15 – 15.15 Instrumente pentru realizarea planului de dezvoltare durabilă a organizației,
Ecaterina
ţinînd cont de următoarele domenii:
Melnicenco
 Transport și deplasări
 Reciclarea şi reutilizarea deșeurilor
 Biodiversitate și mediul înconjurător (dacă organizația deține
grădină/parc sau este localizată la distanța de 5 km sau în zona de
protecției a unei arii protejate de stat).
 Energia și apa
 Procurări durabile
 Managementul emisiilor de carbon
 Ospitalitatea și produsele alimentare durabile (în cazul în care
organizația are cantină, sau comercializează produse alimentare)
 Standardul internaţional de management al mediului: ISO 14001
15.15 – 15.30 Pauza de cafea
15.30 – 17.00 Exemple de proiecte în eco-turism în corespundere cu Inițiativele strategice
Viorel Miron
ale SGP.
Ecaterina
Ghidurile SGP pentru iniţiativele strategice.
Melnicenco
Atragerea de fonduri pentru Agroecologie inovativă inteligentă adaptabilă la
schimbările climatice.

Programul instruirilor
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova va asigura în următoarele 2 luni asistență profesională și
training pentru 1 Atelier regional și 3 traininguri tematice în destinații eco-turistice în fiecare din cele 3
regiuni (Nord, Centru, Sud) ale Republicii Moldovaîn cadrul proiectului “Creşterea capacităţilor locale
pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinaţiile turistice majore
din Moldova”
Ziua 1 (15.02.2017) Tema și structura prezentării ce urmează să fie abordate în atelierul: “Inițiative
strategice ale SGP și dezvoltarea durabilă”:










Principiile dezvoltării durabile
Problemele globale și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, cu accent pe cele conexe cu SGP.
Rolul SGP în promovarea dezvoltării durabile
Interacțiunea dintre componentele mediului înconjurător.
Instrumente pentru realizarea planului de dezvoltare durabilă a organizației, ţinînd cont de
următoarele domenii:
 Transport și deplasări
 Reciclarea si reutilizarea deșeurilor
 Biodiversitate și mediul înconjurător (dacă organizația deține grădină/parc sau este localizată la
distanța de 5 km sau în zona de protecției a unei arii protejate de stat).
 Energia și apa
 Procurări durabile
 Managementul emisiilor de carbon
 Ospitalitatea și produsele alimentare durabile (în cazul în care organizația are cantină, sau
comercializează produse alimentare)
 Standardul internaţional de management al mediului: ISO 14001
Exemple de proiecte în corespundere cu Inițiativele strategice ale SGP.
Ghidurile SGP pentru iniţiativele strategice (disponibile în engleză, expertul va traduce în română
conținutul).
Atragerea de fonduri pentru Agroecologie inovativă inteligentă adaptabilă la schimbările climatice.

Ziua 2 (22.02.2017) Atelierul “Managementul ciclului de proiect” va avea următoarea structură:










Principii generale ale ciclului de proiect
 Programarea
 Identificarea
 Formularea
 Implementarea
 Monitorizarea și evaluarea
Formularea scopului și obiectivelor
Analiza SWOT
Riscurile proiectului și măsurile de mitigare
Modalităţi de amplificare a rezultatelor prin mijloace ieftine.
Replicarea proiectelor sau activităţilor, una din cheile amplificării succesului.
Implicarea comunităţii în elaborarea şi implementarea proiectului. Documentarea procesului.
Cele mai eficiente modalităţi de dezvoltare a capacităţilor comunităţilor, cu scopul dezvoltării






durabile sau implementării proiectului
Cerinţele expertizei ecologice şi a evaluării impactului de mediu. Tipuri de proiecte ce trebuie să
treacă aceste proceduri.
Avizele și permisele necesare a fi obținute și tipurile de activități ce sunt supuse acestora.
Informarea populației
Aspectele de gen şi incluziunea socială

Ziua 3 (1.03.2017) Atelierul “Turismul verde” va avea următoarea structură:












Turismul durabil
Principiile turismului verde
Cerințele legislației de mediu relevante turismului verde
Beneficiile și problemele de mediu ale turismului verde
Soluții pentru problemele de mediu ale ecoturismului
Rolul comunității și modalități de implicare a comunității în soluționarea problemelor de mediu ale
ecoturismului
Dezvoltarea capacităților comunității pentru dezvoltarea turismului verde și soluționării problemelor
de mediu ale ecoturismului
Destinații eco-turistice
Trasee ecoturistice
Amenajarea eco-turistică a structurilor de ospitalitate locală (cazare, alimentație, agrement,
transport)
Alte forme de turism verde

Ziua 4 (8.03.2017) Atelierul “Procurări transparente și managementul financiar eficient al proiectelor” va
avea următoarea structură:











Legislația privind Achizițiile publice în Republica Moldova
Principiile de asigurare a transparenței procurărilor
Mecanismele de asigurare a transparenței achizițiilor
Procurări verzi şi durabile
Procedurile de procurare a bunurilor sau serviciilor pîna la 4000 usd
Procedurile de procurare a bunurilor sau serviciilor cu valoarea mai mare de 4000 usd
Procedurile de angajare a consultanţilor. Dezvoltarea termenilor de referinţă pentru consultant. (pe
exemplul Termenilor de Referință al PNUD)
Principiile managementului financiar
Managementul financiar al proiectelor
Raportarea și controlul resuselor financiare în cadrul proiectelor

Zilele 2, 3, 4 vor fi ajustate în funcție de doleanțele participanților
Pentru contact:
Marina Miron, coordonatorul proiectului,
Tel. (+373) 079550731, e-mail: marinamiron.72@mail.ru
Adresa sediului proiectului : mun Chișinău, or. Vatra, str. Briz 33

