សេចក្តប្ី រកាេព័ត៌មាន

ការប្រកាេចារ់ស្តើម្តលជ
់ ំនយ
ួ ឥតេំណងដល់គសប្មាងប្ាវប្ាវ និងការច្ចៃប្រឌិត
ស្លើយតរនឹងការប្ប្រប្រួលអាកាេធាតុ
ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទ១
ំ ០១៥ - អគ្គពេខាធិការដ្ឋានក្កុមក្រឹកាជាតអ
ី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ិ ភ្ិវឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេ មាន

ំ យ
ទីតង
ំ ពៅកនុងក្កសួងររស្ថ
់ ន
ួ ឥតសំណងដេ់គ្ពក្មាងក្ស្ថវក្ជាវ នង
ី ្តេជ
ិ ា នបាន ក្រកាសចារ់ព្តម
ិ ការថ្ចនក្រឌ្ត
ិ
កនុងការគំក្ទសកមមភាេអាទភា
ិ េជាតពិ ្លយ
ី តរនង
ឹ ការខក្រក្រួេអាកាសធាតុ ពដ្ឋយមានការគំក្ទេក
ី មមវ ិធស
ី មព័នធ
ភាេខក្រក្រួេអាកាសធាតុកមពុជា (កមមវ ិធី CCCA)។ គ្ពក្មាងសរុរចំនួន ក្បាំេរី ពៅ ដរ់ នង
ឹ រ ំេង
ឹ ថាទទួេជំនួយ
ឥតសំណង ខដេមួយគ្ពក្មាងងវ ិកាចារ់េី ៥០.០០០ រហូតដេ់ ១០០.០០០ដុល្លលអាពមរក។
សិកាាស្ថល្លពនេះ
ិ
ចូេរួមពដ្ឋយតំណាងស្ថារ័នរាជរដ្ឋាភ្ិបាេ ក្គ្ឹេះស្ថានសិកា និងអងគការមិនខមនរដ្ឋាភ្ិបាេ សរុរជាង១២០នាក់។

ពៅកនុងេធ
ី ពល្លក សុ៊ុំ ធី ក្រធាននាយកដ្ឋានខក្រក្រួេអាកាសធាតុថ្នក្កសួងររស្ថ
ី ក្ី រកាសចារ់ព្តម
ិ ា ន នង
ិ
ជាក្រធានក្គ្រ់ក្គ្ងថ្នកមមវ ិធី CCCA បានរញ្ញាក់អំេស្ថ
ី រៈសំខាន់ថ្នការេក្ងឹងធនធានមនុសស នង
ិ អភ្វិ ឌ្ឍន៍រពចេក
វ ិទាសក្មារ់ពគេរំណងអភ្វិ ឌ្ឍន៍ពដ្ឋយចីរភាេថា “ការេក្ងឹងសមតាភាេមនុសស និងរពចេកពទស គ្ឺជាខ្នកមួយ

កនុងចំពណាមខ្នកសំខាន់ររស់កមមវ ិធី CCCA ពដីមបីគក្ំ ទការព្លីយតរនឹងការខក្រក្រួេអាកាសធាតុ។ ពហតុពនេះ
ំ ួយេីសហភាេអឺរុរ (EU) កមមវ ិធីអភ្ិវឌ្ឍន៍សហក្រជាជាតិ (UNDP) និង
កមមវ ិធី CCCA ខដេទទួេេហុ ជន

ទីភានក់ ងារអភ្ិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិក្រពទសសុយខអដ (SIDA) បានឯកភាេរួមគនវ ិភាជមូេនិធិពៅកាន់ស្ថារ័នខដេ
មានសមតាភាេខសែងរករពចេកវ ិទា និងវ ិធីស្ថស្រសតថ្ចនក្រឌ្ិតងមីៗព្លីយតរនឹងការខក្រក្រួេអាកាសធាតុ ពដ្ឋយរួម
រញ្េូ េទំងការក្ស្ថវក្ជាវ”។

ចំនុចពតតតថ្នមូេនិធក្ិ ស្ថវក្ជាវ និងការថ្ចនក្រឌ្ិត រួមមាន ១) ការងាររនាុំ ២) ការកាត់រនាយ និង
ស្ថរពេភ្
ី ័ណឌឧសម័ន្ទេះកញ្េ ក់ ៣) ការងាររនាុំ នង
ិ កាត់រនាយ។ ការក្ស្ថវក្ជាវ នង
ិ ថ្ចនក្រឌ្ត
ិ គ្ជា
ឺ ចំនុចសំខាន់ថ្ន

សំពណីគ្ពក្មាង (មន
ិ ខមនជាគ្ពក្មាង “តមទមាលរ់ធមមត”) ខដេក្តូវរញ្ញាក់ចាស់អំេគ្
ី ុណតថ្មលរខនាមពៅពេី

ការព្លីយតរនឹងការខក្រក្រួេអាកាសធាតុពៅកមពុជា។ សកមមភាេខដេពសនពី ង
ី ក្តូវរងាាញអំេីសកាតនុេេខដេ
ក្តូវអនុវតតសក្មារ់ជាកាតេក
ី រពកៀរគ្រក្រភ្េហរិ ញ្ារបទនការូន។

ស្ថារ័នខដេមានេកាណៈសមបតតិក្គ្រ់ក្គន់កុ ងការដ្ឋក់
ន
សំពណីរ រួមមាន ១) ក្កសួង ឬស្ថារ័នរាជរដ្ឋាភ្បា
ិ េ

ខដេបានអនុម័តខ្នការសកមមភាេព្លយ
ី តរនង
ឹ ការខក្រក្រួេអាកាសធាតុ

ឬនាយកដ្ឋាន/វ ិទាស្ថានថ្នស្ថារ័ន

ពនាេះ ២) អងគការមិនខមនរដ្ឋាភ្ិបាេ (អងគការកនុងក្សុក ឬអនតរជាតខិ ដេមានមូេដ្ឋានកនុងក្រពទសកមពុជា) និង
៣) ស្ថកេវ ិទាេ័យ ឬវ ិទាស្ថានក្ស្ថវក្ជាវ (មានមូេដ្ឋានកនុងក្រពទសកមពុជា)។

េ័ ត៌ មា នេមអិ ត និ ង តក្មូ វ ការព្សងៗថ្នការពរៀរចំ សំ ពណី រគ្ពក្មាង មានខចងពៅកនុ ងពគេការណ៍
ខណនាំពរៀរចំ សំពណីរគ្ពក្មាង ខដេអាចទញយកេពី គ្ហទំេ័រនាយកដ្ឋានខក្រក្រួេអាកាសធាតុថ្នក្កសួងររស្ថ
ិ ាន
http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/134-window-3research-and-innovation-projects.html។
ស្ថារ័នខដេចារ់អារមមណ៍ ក្តូវរញ្ាូ នសំពណីរគ្ពក្មាងែលី និងឯកស្ថរភាារ់ទង
ំ អស់ ជាឯកស្ថររង
ឹ (១ចារ់)

និងឯកស្ថរទន់ (តមរយៈ USB ឬ CD) មកនាយកដ្ឋានខក្រក្រួេអាកាសធាតុថ្នអគ្គពេខាធិការដ្ឋានក្កុមក្រឹកា
ជាតិអ ភ្ិវ ឌ្ឍន៍ ពដ្ឋយចី រភាេ ពៅអគរពេែ១១១ វ ិធីសុធារស រាជធានីភ្នំ ពេញ ក្តឹមថ្ងៃសុក្ក ទី៣០ ខែតុ ល្ល
ឆ្ន២
ំ ០១៥ ពវល្លពមាង ១៧:០០។

សក្មារ់េ័ត៌មានរខនាមអំេីការពរៀរចំសំពណីគ្ពក្មាង សូមទក់ទង secretariat@camclimate.org.kh។

Press Release
Launching a Call for Proposals on
Research and Innovation Grants Responding to Climate Change
Phnom Penh, 15 September 2015, The General Secretariat for Sustainable Development
(GSSD), hosted by the Ministry of Environment launched a Call for Proposals on Research
and Innovation Grants in support of the national climate change priorities, with support from
the Cambodia Climate Change Alliance programme (CCCA). Seven to ten grants are expected
to be awarded, with an individual amount between USD 50,000 and USD 100,000. The
workshop was attended by over 120 participants, from Government, academia and NGOs.
Mr. Sum Thy, Director of the Climate Change Department and CCCA Programme Manager,
mentioned the importance of human resource strengthening and technological development
for Cambodia’s sustainable development objectives. “Strengthening of human and technical
capacities is one of the CCCA’s key results to support the climate change response. Therefore,
EU, UNDP and Sweden have agreed to allocate funds to support qualified organizations to
explore new innovations in climate change technologies and approaches, including research”.
The focus areas for research and innovation grants cover adaptation, greenhouse gas (GHG)
mitigation and inventory, and activities related to both adaptation and mitigation. Research and
innovation must be at the core of the proposal (no “business-as-usual”), clearly explain how it
will add value to the climate change response in Cambodia, and its concrete implications for
climate change policies and/or programming. The proposed activities, additionally, must
demonstrate potential to act as catalysts for the mobilization of other sources of climate
finance.
Eligible entities include 1) Government ministries or agencies with an approved Climate
Change Action Plan (CCAP), or their departments/institutes; 2) Non-governmental
organizations (local and international based in Cambodia); and 3) Universities and research
centers (based in Cambodia).
Details on specific focus areas for this call and other application requirements are listed
in the Grant Application Guidelines, which can be downloaded from
http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/134-window-3research-and-innovation-projects.html .
Applicants must submit a concept note and all required documents in hard copy (1 set) and
soft copy (on USB stick) to the GSSD- Climate Change Department, #111 Sothearos Bld.,
Phnom Penh, not later than Friday 30 October 2015, 17:00.
For specific query on the proposals, please kindly contact secretariat@camclimate.org.kh.

