
 

 

Проект: „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските 
промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република 

Северна Македонија“ 
 

 

ПРОГРАМА ЗА ОНЛАЈН ОБУКИ 
 

Јакнење на капацитетите на националните засегнати страни во Република 
Северна Македонија за климатска акција преку ангажман со Зелениот 

климатски фонд   
 

Вовед 
Климатските промени се една од најголемите закани со кои се соочува човештвото, со далекусежни и штетни 
влијанија врз луѓето, животната средина и економијата. Тие ги опфаќаат сите региони во светот и сектори во 
општеството.  Во наредните 50 години климатските промени ќе предизвикаат значајни ефекти врз важни 
економски сектори: земјоделство, енергетика, транспорт, здравство и туризам. Климатските промени ќе 
предизвикаат губење на екосистемите и биодиверзитетот, ќе влијаат на домаќинствата и на стопанството, како 
и на одредени групи од општеството, особено постари лица, лица со посебни потреби и домаќинства со ниски 
приходи. 
 
Република Северна Македонија е ранлива во однос на климатските промени. Со сигурност може да се каже дека 
подготвеноста на земјата да одговори на предизвиците на климатските промени, особено инвестициите во 
ранливите сектори, како што се земјоделството, водите и шумите, како и во енергетската ефикасност и 
обновливите извори, ќе бидат скапи и ќе бараат долгорочна посветеност и напори од сите сегменти на 
општеството меѓу кои креаторите на политики и субјектите кои донесуваат одлуки, јавната администрација, 
приватниот сектор, здруженијата на граѓани, академските и истражувачките институции и други. Потенцијалот 
за ублажување на климатските промени е исто така голем, со потенцијално значителни придобивки, но потребни 
се значителни напори за климатските промени да се интегрираат во секторските политики и стратегии.   

Во последните неколку години државата напредува во дизајнирањето активности за адаптација и ублажување 
на климатските промени, преку изработка на стратегии на национално и на локално ниво. За да се спроведе сето 
ова, потребни се финансиски средства. Како земја во развој, Република Северна Македонија користи значителен 
дел од сопствениот буџет за финансирање на активности поврзани со климата, но тие средства не се доволни.  

Во таа смисла, Владата на Република Северна Македонија активно соработува со различни меѓународни 
организации и фондови како што е Зелениот климатски фонд (ЗКФ) за пристап до меѓународно финансирање за 
активности/инвестиции за адаптација и ублажување на климатските промени. 

Зелен климатски фонд 
Зелениот климатски фонд (ЗКФ) е релативно нов партнер за финансирање за инвестиции за прилагодување кон 
и ублажување на климатските промени во Северна Македонија. Со цел успешен ангажман со Фондот, потребни 
се знаење, силна институционална рамка, ефективна вклученост и координација на сите засегнати страни на 
национално ниво (За повеќе информации – Кратко резиме за Зелениот климатски фонд). 
 
Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економски 
ресори и инвестиции, во улога на Национален назначен орган (ННО) на ЗКФ интензивно работи на 
воспоставување на национален механизам, институционална рамка и процедури потребни за ефикасно 
пристапување кон и распоредување на финансиски ресурси од Фондот. Во таа насока, од особено значење е 
јакнење на националните капацитети и знаењето во врска со климатска акција и инвестиции од страна на сите 
чинители од јавниот и приватниот сектор, преку стратешки ангажман со Зелениот климатски фонд.  

https://www.fao.org/3/ca5475mk/ca5475mk.pdf


 

 

Во рамки на Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд, еден проект 
е веќе реализиран1, а вториот насловен „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација 
кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република 
Северна Македонија“2 e во тек на имплементација во соработка со Организацијата за храна и земјоделство при 
Обединетите нации (ФАО) како партнер за спроведување кој обезбедува техничка поддршка на ННО за нивна 
реализација. 

Во рамки на вториот проект за подготвеност за ЗКФ, како главна цел се финализира Работна програма на 
Република Северна Македонија за Зелениот Климатски Фонд, која ќе служи како патоказ за климатска акција со 
детален преглед на идеи за проекти / програми за справување со климатските промени во идентификуваните 
девет приоритетни сектори во Северна Македонија - енергетика, транспорт, земјоделство, биодиверзитет, 
здравство, водни ресурси, шумарство, отпад и културно наследство - усогласени со националните приоритети за 
развој и климатско финансирање. 

Програма на онлајн обуки 

Во рамки на вториот подготвителен проект од ЗКФ, ФАО под раководство на Националниот назначен орган за 
ЗКФ организира серија на обуки со цел јакнење на капацитетите и знаењето на сите заинтересирани релеванти 
чинители од јавниот, приватниот, академскиот и невладиниот сектор во Република Северна Македонија за 
адресирање на клучните национални предизвици поврзани со климатските промени преку ангажман со 
Зелениот климатски фонд. 

Потребата од обуки потекнува од детално спроведената анализа на потребите на национално ниво поврзани со 
имплементација на мерки за адаптација и ублажување на климатските промени, која неодамна се спроведе од 
страна на ФАО во рамки на вториот подготвителен проект за ЗКФ.  

Програмата вклучува осум онлајн обуки на клучни теми од областа на климатските промени и финансирање на 
мерки за справување со климатските промени преку средства од Зелениот климатски фонд, кои ќе бидат од 
корист на различни целни групи, нивоа на знаење, улоги и одговорности на различни чинители во однос на 
прашања поврзани со климатска акција,  и тоa:   

1. Влијанија од климатските промени во Северна Македонија и политики за справување со истите; 
2. Климатски финансии; 
3. Климатски технологии; 
4. Процес на акредитација за Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија; 
5. Учество на приватниот сектор во климатска акција и климатски инвестиции; 
6. Родот и климатските промени; 
7. Национален координативен механизам и Процедура „Без приговор“ за Зелениот климатски фонд; 
8. Процес на развој и формулирање на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд. 

Обуките ќе се спроведат преку онлајн платформата ZOOM и ќе бидат отворени за сите учесници заинтересирани 
горенаведените тематски содржини.  
 
Агендата на секоја обука поединечно, како и ZOOM линковите за регистрација на секоја од обуките се наведени 
во продолжение: 

  

                                                           
1 Прв проект за подготвеност за ЗКФ: „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за 
Зелениот климатски фонд“  
2 Втор проект за подготвеност за ЗКФ: „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон 
климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна 
Македонија“ 

 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-north-macedonia-fao-country-programming-strategic-frameworks.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-north-macedonia-fao-country-programming-strategic-frameworks.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-north-macedonia-fao-country-programming-strategic-frameworks.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-north-macedonia-fao-country-programming-strategic-frameworks.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-north-macedonia-fao-country-programming-strategic-frameworks.pdf


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 1 
Влијанија од климатските промени, мерки и улогата на Зелениот климатски фонд во поддршка на 

климатски активности 
 

Датум: 28 февруари (понеделник) 2022 година 
Работен јазик: македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM:  
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcrf-2rrjwpHtAou_zDcDmRri0QnK-lKjto  

 
Специфични цели на обуката: 
Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за: 

 Глобалните климатски промени, феномени и политики 

 Состојбата во Северна Македонија во однос на климатските промени; мерки за ублажување и адаптација на 
климатските промени 

 Финансискиот механизам на Зелениот климатски фонд 

 

Време Сесија Главни теми / активности 

10:00 -10:10 

Добредојде/Отворање на обуката 

 Славјанка Пејчиновска-Андонова, ФАО 
национален специјалист за климатски 
промени  

 Претставување на обучувачот/Цел на обуката  

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 лица) 

10:10-10:50 

 
 
Сесија 1. Глобалните климатски промени, 
феномени и политики 
 
 

 Презентација за глобалните климатски промени, феномени и 
политики; 

 Видео I - Што ги предизвикува климатските промени. Kакви се 
ефектите од климатските промени врз животната средина и 

луѓето?; 
 Brainstorming за “Какви активности треба да преземеме“ 

 Прашања/дискусија меѓу учесниците за причините и ефектите од 
климатските промени, ранливите сектори, стакленички гасови и сл. 

10:50-11:00 Пауза 

11:00-11:40 

 
 
Сесија 2. Состојбата во Северна Македонија во 
однос на климатските промени и најсоодветни 
мерки за ублажување и адаптација на климатските 
промени 
  

 Презентација за состојбата во Северна Македонија во однос на 

климатските промени, емисиите на стакленички гасови, главни 

извори, проекции за емисиите на стакленички гасови, Тип на мерки 

за ублажување/адаптација кон климатските промени, Национална 

стратешка политика за климатски промени; 

 Видео II - Според Парискиот договор, владите мора да одлучат 

како да го намалат количеството јаглерод диоксид што го 

испуштаат во атмосферата за да ги избегнат неповолните  

последици од глобалното затоплување. Дали сме на пат да го 

ограничиме глобалното затоплување на само 1,5 степени 

Целзиусови?);  

 Квиз на темите од претходната презентација; 

 Дискусија: Ефектите врз населението и природата во регионите 
каде се очекуваат суши или поплави и предлог мерки за 
намалување и /или ублажување на климатските промени. 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcrf-2rrjwpHtAou_zDcDmRri0QnK-lKjto
https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiAb
https://www.youtube.com/watch?v=5THr3bFj8Z4


 

 

11:40 – 11:55 
Сесија 3. Механизам за климатско финансирање 
преку Зелениот климатски фонд 

 Презентација за глобалниот финансиски механизам на Зелениот 

климатски фонд за поддршка на земјите во развој да ги финансираат 

нивните мерки за ублажување и адаптација на климатските промени 

 

 Видео 3 – Зелен климатски фонд и можностите за климатско 

финансирање во Република Северна Македонија за постигнување на 

стратешките цели поврзани со климатските промени 

11:55 - 12:00 Прашања и одговори  

 Водич за Зелениот Климатски Фонд во Северна Македонија  

 Процедура „Без-приговор“ за Република Северна Македонија 

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар 
пример/научени лекции од други проекти или стекнато искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, споделување 
линкови на онлајн платформи за проширување на  знаењето. 

12:00 – 12:10 Евалуација на обуката и завршни зборови  

 

 Видео I (опција 1): Причини и ефекти од климатските промени | National Geographic www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiAb  

 Видео I (опција 2): Climate Action Tracker: Состојбата на климатската криза во 2021 година | ТЕД -   www.youtube.com/watch?v=-
wJo5aKBwq0  

 Видео II: Што е „Парискиот договор “ и како функционира?  www.youtube.com/watch?v=5THr3bFj8Z4   

 Видео III: Зелениот климатски фонд отвора нови можности за климатска акција во Северна Македонија -   
www.youtube.com/watch?v=mNFlHOMY1fs  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mNFlHOMY1fs
https://www.youtube.com/watch?v=mNFlHOMY1fs
https://www.youtube.com/watch?v=mNFlHOMY1fs
https://www.fao.org/3/ca7336mk/ca7336mk.pdf
https://www.fao.org/3/ca7327mk/ca7327mk.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiAb
http://www.youtube.com/watch?v=-wJo5aKBwq0
http://www.youtube.com/watch?v=-wJo5aKBwq0
http://www.youtube.com/watch?v=5THr3bFj8Z4
http://www.youtube.com/watch?v=mNFlHOMY1fs


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 2 
Учество на приватниот сектор во финансирање на климатски активности преку Зелениот 

климатски фонд 
 

Датум: 1 март (вторник) 2022 година 
Работен јазик: македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJUpduGrpjwoH9HbaqM8X6QINqgHeIVc9s7q  

 
Специфични цели на обуката: 
Да се зголеми нивото на информираност на приватниот сектор во Северна Македонија за:  

 Финансирање преку Зелениот климатски фонд; 

 Климатски финансии; 

 Адаптација и ублажување кон климатски промени; 

 Учество на приватниот сектор во климатска акција; 

 Цели за одржлив развој и Агендата 2030; 

 Климатски технологии; 

 Можностите за финансирање на истражување и развој, како и на иновациски активности кои се однесуваат на 
климатските промени; 

 Пристап до нови, дополнителни средства за климатски инвестиции  
 

Време Сесија Главни теми / активности 

10:00 -10:10 

Добредојде /Воведни забелешки 
 

 Олимпија Христова Заевска, ФАО консултант за 
приватен сектор 

 Ирена Ашталкоска, ФАО консултант за приватен 
сектор 

 

 Претставување на обучувачите/ Цел на обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 
лица) 

 10:10-10:50 

Сесија 1: Учество на приватниот сектор во процесите на 
Зелениот климатски фонд 
 
Дискусија   

 Финансирање преку Зелениот климатски фонд – вовед 

 Климатски финансии 

 Адаптација и ублажување кон климатски промени 

 Учество на приватниот сектор во климатска акција 

 Цели за одржлив развој и Агендата 2030 

 Поврзување на целите за одржлив развој со климатска 
акција 

10:50-11:00 Пауза  

11:00-11:40 
Сесија 2: Климатски инвестиции на приватниот сектор 
 
Дискусија  

 Климатски технологии 

 Поврзаноста помеѓу иновациите, истражувањето и развојот и 
климатските инвестиции 

 Пристап до нови, дополнителни средства за климатски 
инвестиции со цел да се намали ризикот и да се мобилизира 
зелен капитал 

11:40 -11:50 Прашања и одговори  

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар 
пример/научени лекции од други проекти или стекнато 
искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, споделување 
линкови на онлајн платформи за проширување на  знаењето. 

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови  
 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJUpduGrpjwoH9HbaqM8X6QINqgHeIVc9s7q


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 3 
Родот и климатските промени 

 
Датум:  3 март (четврток) 2022 година 

Работен јазик: македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: 
 https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcode-qpzwuG9Z6GFbxEMN7KMbwumzwjD00  

 

 
Специфични цели на обуката: 
Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за: 

 Поврзаноста помеѓу климатските промени, родот и социјалната ранливост 

 Родовата перспектива на климатските промени во меѓународните и националните политики 

 Родова политика на Зелениот климатски фонд  
 

Време Сесија Главни теми / активности 

10:00 -10:10 
Воведни зборови 

 Олгица Апостолова, ФАО консултант за род 

 

 Цели и теми на обуката 

 Претставување на учесниците 
 

10:10-10:50 

 
 
Сесија 1: Поврзаност помеѓу климатските промени и 
социјалната ранливост 
 

 

 Врска: Климатски промени – социјална ранливост 

 Социјална правда и климатски промени 

 Дискусија 

10:50-11:00 Пауза  

11:00-11:40 Сесија 2: Климатски промени и родовата еднаквост 

 Врска: род-климатски промени 

 Презентација на родовиот мејнстриминг 

 Родовата перспектива на климатските промени во 
меѓународните и националните политики 

 Дискусија 

11:40 -11:50 
Сесија 3:  Зелен климатски фонд и родовата еднаквост 
 

 Управување; 

 Компетенции и развој на капацитети; 

 Алокација на ресурси, пристапност и буџетирање; 

 Оперативни процедури;  

 Генерирање на знаење и комуникации; 

 Дискусија 

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcode-qpzwuG9Z6GFbxEMN7KMbwumzwjD00


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 4 
Климатски финансии 

 
Датум:  7 март (понеделник) 2022 година 

Работен јазик: македонски/англиски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIsd-2vrDIoHNDMoUfZqq7JdIKf-N_ef8Sp  
 

Специфична цел на обуката: 

 Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за поимот ‘’климатски 
финансии’’; Како се следат климатските финансии и зошто е тоа важно. 

Време Сесија Главни теми / активности 

10:00 -10:10 

Воведни зборови 

 Благица Петрова, ФАО национален експерт 
за климатски финансии 

 Анисорк Брито, ФАО меѓународен експерт 

за климатски финансии 

 Претставување на обучувачите/ Цел на обуката, правила на онлајн 
обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 лица) 
 

 10:10-10:50 

 
 
Сесија 1: Климатски Финансии 
 
 

Презентер: Благица Петрова 
• Eдукативно видео ‘’Што се климатски финансии’’  
• Општо за климатските финансии 

o Дефинирање на климатски финансии 
o Архитектура на климатски финансии 
o Глобални финансиски текови за климата 2017-2018 година 
o Климатски финансиски текови во Северна Македонија - Трет 

Двегодишен Извештај 
o Зошто да се следат климатските финансии 
o Предизвици. 

 
Презентер: Анисорк Брито 

 Климатски финансиски механизам и Зелениот климатски фонд 
o Финансиски механизми на UNFCCC/Протоколот од 

Кјото/Парискиот договор 
o Барања на Зелениот климатски фонд 

10:50-11:00 Пауза 

11:00-11:40 

 
 
Сесија 2: Следење на климатски финансии 
 
 

Презентер: Анисорк Брито 

 Меѓународни стандарди и практика за следење на климатските 
финансии 

o UNFCCC OECD-DAC/Европска унија / Развојна банка на 
Северна Македонија 

o Категоризација и типологија на климатски финансии 
CPEIR/EU Taxonomy/Rio маркери методологија 

Презентер: Благица Петрова 

 Следење на климатските финансии во Северна Македонија 
o Процедура развиена  во рамки на првиот подготвителен 

проект за ЗКФ 
o Статус, предизвици и следни чекори 

 Квиз: Идентификација, означување и пондерирање климатска 
активност 

11:40 -11:50 Прашања и одговори 

 Искуствa на учесниците  

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за понатамошна 
поддршка и повеќе информации, споделување линкови на онлајн 
платформи за проширување на  знаењето. 

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIsd-2vrDIoHNDMoUfZqq7JdIKf-N_ef8Sp
https://www.youtube.com/watch?v=_Y9vM4e9XaM


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 5 
Климатски технологии 

 
Датум: 9 март (среда) 2022 година 

Работен јазик: македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMtf-6trj8pG9AZtO0G8pOFh_8IMj1a2qkN 

 
Специфична цел на обуката: 

 Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за современите технологии  
поврзани со климатски промени и Каталогот за климатски промени развиен во рамки на вториот подготвителен 
проект за Зелениот климатски фонд во државата 

 

Време Сесија Главни теми / активности 

10:00 -10:10 

Добредојде /Воведни забелешки 
 

 Здравко Андонов, ФАО консултант за климатски 
технологии 

 

 Претставување на обучувачот/ Цел на обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 
лица) 

10:10-10:50 Сесија 1: Климатски технологии 

 Дефиниција на климатски технологии 

 Видови на климатски технологии 

 Примери на климатски технологии за ублажување на 
ефектите од климатските промени 

 Примери на климатски технологии за прилагодување кон 
ефектите од климатските промени 

 Примери на примена на ИТ технологии во климатски 
технологии 

10:50-11:00 Пауза  

11:00-11:40 Сесија 2: Каталог  на климатски технологии 

 Што е каталог на климатски технологии? (Цел, за кого е 
наменет каталогот, oрганизација на Каталогот, како може 
да служи за олеснување на климатска акција)  

 Вежба 1: Климатска технологија за ублажување на 
климатските промени (Поврзаност со различни сектори и 
примери за имплементација) 

 Вежба 2: Климатска технологија за прилагодување кон 
климатските промени (Поврзаност со различни сектори и 
примери за имплементација) 

11:40 -11:50 Прашања и одговори  

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар 
пример/научени лекции од други проекти или стекнато 
искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, 
споделување линкови на онлајн платформи за 
проширување на  знаењето.  

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови  
 

 
 
 
 
 
 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMtf-6trj8pG9AZtO0G8pOFh_8IMj1a2qkN


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 6 
Процес на акредитација за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија 

 
Датум: 15 март (вторник) 2022 година 
Работен јазик: македонски/англиски 

Време: 14:30 – 16:30 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcqd-utqjIiEtVgFya6_Z2eyeFOzdfIa4-u  
  

Специфична цел на обуката: 

 Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за процесот и критериумите за 
акредитација за Зелениот климатски фонд 

 

Време Сесија Главни теми / активности 

14:30 -14:40 

Воведни зборови 

 Благица Петрова, ФАО национален експерт за 
климатски финансии 

 Ева Ривиера, ФАО меѓународен експерт за ЗКФ 
акредитација 

 Претставување на обучувачите/ Цел на обуката, правила за 
онлајн обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 
лица) 

14:40-15:10 

 
 
Сесија 1: Процес за акредитација за Зелениот климатски 
фонд 
 
 

 Едукативно видео www.youtube.com/watch?v=hiQ-Gs8NW3s 
 
Презентер: Ева Ривера 

 Ангажман со Зелениот климатски фонд  
o Критериуми за инвестирање на ЗКФ 
o ЗКФ сектори 
o ЗКФ архитектура 
o Акредитираните субјекти и нивната улога 
o Статистика за акредитирани субјекти од ЗКФ 

 
Презентер: Благица Петрова 

 Преглед на процесот на акредитација за Зелениот климатски 
фонд 
o Модалитети за акредитација на ЗКФ 
o Пристап кој одговара на целта 
o Фази на ЗКФ акредитација 
o ЗКФ надоместок за акредитација 

15:10-15:20 Пауза 

15:20-16:10 
Сесија 2: Критериуми за акредитација на Зелениот 
климатски фонд 

Презентер: Ева Ривера 

 Критериуми за акредитација на ЗКФ 
o Секции во апликацијата за акредитација на ЗКФ 
o Критериуми за акредитација на ЗКФ 
o Основни и специјализирани фудициурски стандарди 
o Политика на Зелениот климатски фонд за еколошки и 

социјални прашања; категории на ризик 
o Родови прашања 

 
Презентер: Благица Петрова 

 Поддршка за ЗКФ акредитација од страна на ФАО и 
Националниот назначен орган на Северна Македонија за 
Зелениот климатски фонд 
o Фази на поддршка за акредитација 
o Брза проценка 
o Статус на поддршка за акредитација 

• Квиз: Самооценување, подобност на субјектите за директен 
пристап до средства од ЗКФ. 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcqd-utqjIiEtVgFya6_Z2eyeFOzdfIa4-u
http://www.youtube.com/watch?v=hiQ-Gs8NW3s


 

 

16:10-16:20 Прашања и одговори 

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар 
пример/научени лекции од други проекти или стекнато искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, споделување 
линкови на онлајн платформи за проширување на  знаењето. 

16:20– 16:30 Евалуација на обуката и завршни зборови 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 7 
Национален координативен механизам за прашања поврзани со Зелениот климатски фонд и 

процедура „Без-приговор“ за проекти во државата подржани од ЗКФ 
 

Датум: 17 март (четврток) 2022 година 
Работен јазик: македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIufuCsrDopHtHIN2ojZISMfUw6wJeRGxkg    
  
 

Специфични цели на обуката: 
Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за: 

 Националниот координативен механизам за прашања поврзани со Зелениот климатски фонд во Република 
Северна Македонија  

 Процедурата ‘’Без-приговор’’ за проекти во државата кои би се финансирале преку ЗКФ 

 Подготовка и аплицирање на проекти за финансирање преку ЗКФ 
 

Време Активности Главни теми / активности 

10:00 -10:10 

Добредојде/Отворање на обуката 

 Славјанка Пејчиновска-Андонова, национален 
специјалист за климатски промени на ФАО и 
тренер на оваа онлајн обука 

 Претставување на обучувачот/Цел на обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 лица) 

10:10-10:50 

Сесија 1. Национален координативен механизам за 
прашања поврзани со Зелениот климатски фонд во 
Република Северна Македонија и процедурата 
‘’Без-приговор’’ за проекти во државата кои би се 
финансирале преку ЗКФ 
 
 

 Кратка презентација за глобалните климатски промени феномени и 
политики; 

 Презентација на националниот координативен механизам за прашања 

поврзани со Зелениот климатски фонд и климатските финансии во 

Република Северна Македонија; 

 Видео I – Зелен климатски фонд и можностите за Северна Македонија 

 ЗКФ климатско финансирање во Северна Македонија 

 Презентација на улогите и одговорностите на клучните институции за 

прашања поврзани со климатските промени и климатски финансии, 

како и процесот на поднесување проекти за климатска акција до ЗКФ; 

 ЗКФ механизам и процедура ‘’Без-приговор’’ во Северна Македонија. 

10:50-11:00 Пауза 

11:00-11:40 

Сесија 2. Вовед во подготвување и аплицирање на 
проекти кои би се финансирале преку Зелениот 
климатски фонд 
 

 Презентација на ЗКФ критериумите за подобност и приоритизација на 

проектни идеи; 

 Кратко објаснување на Водичот за апликанти во ЗКФ од РСМ, формата 
како да се поднесе проектна идеа 

 Видео II:  Поедноставен процес на ЗКФ за  одобрување: објаснување 

 Прашања и дискусија помеѓу учесниците во врска со процесот на 

аплицирање на проекти до ЗКФ; 

 Квиз: Tип на проектни идеи кои се подобни за аплицирање во ЗКФ, кој 

и како може да аплицира и сл.  

11:40 -11:50 Прашања и одговори / дискусија  

 Водич за Зелениот Климатски Фонд во Северна Македонија  

 Процедура „Без-приговор“ за Република Северна Македонија 

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар пример/научени 
лекции од други проекти или стекнато искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, споделување линкови 
на онлајн платформи за проширување на  знаењето. 

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови  

 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIufuCsrDopHtHIN2ojZISMfUw6wJeRGxkg
https://www.youtube.com/watch?v=hiQ-Gs8NW3s
https://www.youtube.com/watch?v=E3a1ukSxR_4
https://www.fao.org/3/ca7336mk/ca7336mk.pdf
https://www.fao.org/3/ca7327mk/ca7327mk.pdf


 

 

ОНЛАЈН ОБУКА БР. 8 
Процес на развој и формулирање на проекти за Зелениот климатски фонд 

 
Датум: 23 март (среда) 2022 година 

Работен јазик: англиски/македонски 
Време: 10:00 – 12:00 часот 

Линк за регистрација на ZOOM: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJEpd-CqrzgvH9zHcMt1DFk0riw6MT04Yfm8  
 

Специфична цел на обуката: 

 Да се зголеми нивото на информираност на засегнатите страни во Северна Македонија за ЗКФ проектниот циклус и 
процесот на развој и формулирање на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд. 

 
 

Време Активности Главни теми / активности 

10:00 -10:10 
Добредојде/Отворање на обуката 

 Анисорк Брито, ФАО меѓународен експерт за 
климатски финансии 

 Претставување на обучувачот/Цел на обуката 

 Претставување на сите учесници (доколку се помалку од 20 
лица) 

10:10-10:50 
Сесија 1: Проектен циклус на Зелениот климатски фонд 
 
 

  Проектен циклус на Зелениот климатски фонд: 
o Програма за подготвеност и подготвителна поддршка на 

ЗКФ, Програма за подготовка на проекти, финансирани 
активности  

o Временска рамка на ЗКФ проектниот циклус 
o Финансиски прозорци: Барање за предлози, Програма за 

приватен сектор, стандарден пристап итн. 

10:50-11:00 Пауза  

11:00-11:40 
Сесија 2 : Процес на формулација на проекти за 
финансирање преку Зелениот климатски фонд 
 

 Концептна белешка за ЗКФ наспроти предлог за финансирање 

 Главни елементи на предлозите за финансирање за ЗКФ: 
o Климатско образложение – почетна точка 
o Усогласување со инвестициските критериуми на ЗКФ 
o Теорија на промена 
o Логичка рамка и Интегрирана рамка за управување со 

резултати 
o Анекси кои треба да се развијат како дел од стандардниот 

предлог за ЗКФ финансирање 
o ЗКФ процес на разгледување на проектни идеи: (ЗКФ 

Секретаријат + Независен технички советодавен панел) и 
одобрување од ЗКФ Одбор 

11:40 -11:50 Прашања и одговори / дискусија  

 Искуствa на учесниците или достапни студии/добар 
пример/научени лекции од други проекти или стекнато 
искуство 

 Обезбедување на дополнителни линкови или документи за 
понатамошна поддршка и повеќе информации, споделување 
линкови на онлајн платформи за проширување на  знаењето. 

11:50 – 12:00 Евалуација на обуката и завршни зборови 
 

 
 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJEpd-CqrzgvH9zHcMt1DFk0riw6MT04Yfm8

