CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC MÔI TRƯỜNG &
NĂNG LƯỢNG KHU VỰC MÊ-CÔNG
(EEP MEKONG) Giai đoạn II, 2014 – 2018
Chương trình Đối tác môi trường và Năng
lượng khu vực Mê-công (EEP Kekong) là một
phần trong Chương trình EEP toàn cầu do Bộ
ngoại giao Phần lan tài trợ (MFA). Chương
trình EEP cũng đã được thực hiện và kết thúc
tại những khu vực khác như Nam và Đông
Nam á, Cộng đồng các quốc gia khu vực
Andean, Trung Mỹ, và In-đô-nê-xia.
Chương trình EEP Mê-công được thực hiện từ
năm 2009. Trong giai đoạn I, EEP nhận được
nguồn vốn hỗ trợ từ Bộ ngoại giao Phần lan và
Quỹ phát triển Nordic, với tổng ngân sách 7.9
triệu EUR. Thông qua các kêu gọi đề xuất,
Chương trình đã hỗ trợ ngân sách thực hiện 39
dự án tại bốn nước thuộc khu vực sông Mê-công
(Cam-pu-chia, Lào, Thái-lan và Việt Nam). Các
dự án này được thực hiện với sự tham gia của
75 tổ chức phát triển (từ các doanh nghiệp tư
nhân, các viện, và đại học) chủ yếu tập trung ở
khu vực Mê-công.
Qua bốn lần kêu gọi đề xuất, Ban điều phối Khu
vực Chương trình EEP Mê-công đã nhận được
432 đề xuất. Sau khi đánh giá và lựa chọn, 39 đề
xuất dự án đã nhận được hỗ trợ tài chính từ
Chương trình EEP Mê-công. Trong Kêu gọi đề
xuất lần thứ tư, có 7 dự án đã được lựa chọn
thực hiện và kết thúc trong năm 2015. Chương
trình đã đem lại lợi ích cho 50,000 đối tượng
hưởng lợi của dự án. Trong tổng số 39 dự án
thực hiện, 13 dự án đã chứng minh được khả
năng có thể mở rộng ở quy mô lớn hơn.
Chương trình EEP Mê-công giai đoạn II nhận
được nguồn vốn tài trợ của MFA với tổng ngân
sách 9.1 triệu EUR. Hỗ trợ này là một phần trong
Chính sách Phát triển của Chính phủ Hà lan
nhằm mục đích giảm nghèo đói và thích ứng với
biến đổi khí hậu thông qua cách tiếp cận bền
vững.
Mục tiêu:
Chương trình EEP được thành lập nhằm mục
đích nâng cao khả năng tiếp cận nguồn năng
lượng tin cậy, bền vững và có thể chi trả được,

đồng thời vẫn thích ứng được với biến đổi khí ậu
toàn cầu.
Chiến lược Thực hiện
Trong giai đoạn II, Chương trình EEP sẽ lồng
ghép Hỗ trợ Tài chính dựa vào Kết quả và cách
Tiếp cận dựa trên Nhân quyền vào chương trình
chung cũng như trong quá trình thực hiện dự án.
1. Kêu gọi Đề xuất (CfP)
Dự kiến sẽ có hai Kêu gọi đề xuất được thông
báo trong giai đoạn này. Những đề xuất này sẽ
tập trung vào hợp tác với khu vực tư nhân, đây
là thành phần được khuyến khích trở thành đối
tác thực hiện chính. Việc hợp tác với các tổ chức
phi Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp, nếu
có thể sẽ là những đối tác tham gia dự án. Tính
bền vững của những dự án năng lượng sạch
được đề xuất và tiềm năng mở rộng ở quy mô
lớn hơn phải được tính toán lại theo các mô
hình/kế hoạch kinh doanh cụ thể như một phần
trong cách tiếp cận thực hiện của họ.
2. Hổ trợ tài chính dựa trên kết quả (RBF)
Tất cả các đề xuất dự án phải thể hiện rõ
Chương trình EEP Mê-công sẽ thúc đẩy thị
trường phát triển năng lượng sạch như thế nào.
Hỗ trợ của Chương trình EEP Mê-Công sẽ được
thực hiện thông qua cơ chế Hỗ trợ tài chính dựa
trên kết quả (RBF) mà cụ thể là các động lực tài
chính sẽ được sẽ được cung cấp sau khi xác
minh và đạt được các kết quả/mốc như đã thỏa
thuận trước đó.
3. Cách tiếp cận dựa trên nhân quyền
Chương trình EEP lồng ghép các nguyên tắc của
cách Tiếp cận dựa trên Nhân quyền và các chủ
đề xuyên suốt vào quá trình thực hiện và xây
dựng dự án. Điều này cũng bao gồm những vấn
đề quan trọng như tăng cường sự tham gia, trao
quyền, không phân biệt chủng tộc, tính minh
bạch, trách nhiệm, bình đẳng giới và tính bền
vững môi trường trên tất cả các phương diện
trong quá trình thực hiện Chương trình cũng như
quá trình giám sát và đánh giá các tác động.

Các hợp phần của Chương trình
1. Huy động nguồn lực khu vực và quốc
gia để thực hiện các giải pháp năng
lượng nông thôn bền vững và có thể chi
trả được.
2. Hỗ trợ cách tiếp cận năng lượng nông
thôn dựa trên năng lượng có thể tái tạo
được.
3. Nâng cao năng lực và trao đổi thông tin
khu vực.
Cơ cấu tổ chức
Chương trình EEP làm việc chặt chẽ với các Bộ
chịu trách nhiệm về năng lượng sạch tại Campu-chia, Lào, Thái-lan và Việt Nam. Các Bộ sẽ
cử đại diện tham gia với tư cách là thành viên
Ban chỉ đạo (SC) Chương trình EEP Mê-công.
Ban chỉ đạo sẽ họp hai lần trong một năm để
đưa ra các định hướng và các quyết định quan
trọng khi thực hiện Chương trình. Quá trình xây
dựng kế hoạch và điều phối Chương trình EEP
Mê-công sẽ được thực hiện và hỗ trợ bởi Ban
Điều phối Khu vực (RCU) có trụ ở tại Viêngchăn, Lào.
Thông qua Kêu gọi đề xuất, những dự án có tác
động tới nhiều đối tượng hưởng lợi với nguồn
vốn đối ứng đầy đủ sẽ được lựa chọn.
Ở cấp quốc gia, Điếu phối viên Quốc gia (NC) sẽ
làm việc trực tiếp với Ban Điều phối Khu vực
(RCU) hỗ trợ thúc đẩy Kêu gọi đề xuất tại nước
của họ, đóng vai trò tích cực trong việc giám sát

và đánh giá, cũng như nâng cao năng lực và
chia sẻ thông tin.
Những con số về Chương trình EEP 1
Nước tham gia: 4
Ngân sách: 7.9 triệu EUR
Nhà tài trợ: 2
Số lần Kêu gọi Đề xuất: 4
Các tổ chức tham gia: 75
Các đề xuất được nộp: 432
Số dự án được tài trợ: 39
Số người được hưởng lợi: 54,768
Khả năng mở rộng quy mô dự án: 13 dự án
Đảm bảo nguồn tài chính trong giai đoạn
tiếp theo: 1 dự án

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập
website: www.eepmekong.org
Email: info@eepmekong.org
Địa chỉ văn phòng:
Tầng 6, Viện Phát triển Năng lượng Tái tạo
Bộ Năng lượng và Khoáng sản
Đường Nongbone, Viêng-chăn, Lào
Địa chỉ liên hệ:
Ban Điều phối Khu vực
Chương trình EEP Mê-công
PO Box 4400
Viêng-chăn, Lào

