
Nhằm phát  huy và hỗ  t rợ  các  sáng kiến

đ ịa phương t rong việc bảo vệ  mô i

t rường,  UNDP -  GEF SGP tà i  t rợ  cho

các tổ  chức phi  ch ính phủ  và  các  tổ
chức quần chúng của Việ t  Nam các dự

án nhỏ  l iên quan đến hạn chế  tác  động

của d ịch COVID-19 tạ i  các  khu bảo tồn

cộng đồng.  Sáng kiến Toàn cầu Hỗ  t rợ
Ngườ i  bản đ ịa và  Lãnh thổ /Khu vực

được Cộng đồng Bảo tồn (ICCA-GSI)

nhằm mở  rộng sự  đa  dạng và chất  lượng

của các  loại  h ình quản t r ị  và  các  khu

bảo tồn (PA và CA).  Các hoạt  động mà

ICCA GSI đang t ìm kiếm: (a)  các  lợ i

ích so sánh của UNDP l iên quan đến

ứng phó  khẩn cấp COVID-19  ngay lập

tức làm việc t rực t iếp vớ i  các  IPLC

thông qua các  giả i  pháp dựa t rên tự

nhiên (NBS) để  th ích 

Thông báo kêu gọi
ý  tưởng Dự  án Sáng
kiến Toàn cầu Hỗ
trợ  Người  bản địa
và Lãnh thổ/Khu
vực được Cộng
đồng Bảo tồn
(ICCA-GSI)

ứng vớ i  b iến đổ i  kh í  hậu,  bảo tồn đa

dạng s inh học và phục hồ i  hệ  s inh thái ;

và (b)  tận dụng vai  t rò  t ích hợp của

UNDP cho các Mục t iêu Phát  t r iển Bền

vững của Liên hợp quốc (SDGs) năm

2030,  các công ước Rio và các công cụ

l iên quan đến đa dạng s inh học khác ở
cấp quốc gia  và toàn cầu Ý  tưởng dự  án

bằng Tiếng Việ t  (bản ch ính) gử i  về  cho

chương t r ình theo đ ịa ch ỉ :  Chương t r ình

UNDP- GEF SGP Việ t  NamĐ ịa ch ỉ :  Toà

nhà Xanh Liên Hợp quốc,  304 Kim Mã,

Ba Đ ình,  Hà Nộ i .  Ngoài  ra ,  bản mềm gử i

theo đ ịa ch ỉ  Email :  gef-sgp-

vietnam@undp.org.  Hạn nộp ý  tưởng dự

án là  17h,  ngày:  26/3/2021
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