
 

 

 

 

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“ 

Втор вебинар за акредитација: „Директен пристап до климатски финансии: 
Поддршка на национални субјекти во Република Северна Македонија за 
ангажман со Зелениот климатски фонд преку процесот на акредитација“ 

 
Агенда 

Датум: 19 ноември (четврток) 2020 година 
Работни јазици: македонски/англиски 

Време: 14:00 -15:30 
Линк за регистрација: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAuf-6gqDIiGty015MUJuOJUxs7qWBg5XNi 

 

Вовед 

Република Северна Македонија, како страна на Рамковната конвенција на Обединетите Нации за климатски 
промени (UNFCCC), целосно се обврза на унапредување на климатската акција и спроведувањето на 
Договорот од Париз. Во овој контекст, земјата ги има поднесено до Конвенцијата своите Национални 
придонеси со конкретни цели за намалувањето на емисиите на јаглероден диоксид од согорувањето на 
фосилните горива за 30%, односно, за 36% при повисоко ниво на амбиција до 2030 година во однос на 
референтното сценарио. Во оваа рамка на зголемено климатско дејствување, Република Северна 
Македонија ќе има потреба од финансиска поддршка и други ресурси за исполнување на целите, како што 
е дефинирано во Националните придонеси, со цел намалување на ранливостите на земјата од влијанијата 
на климатските промени, и истовремено одржување на нискојаглероден економски развој. Во таа насока, 
Владата на Република Северна Македонија презема активности за стратешки ангажман со различни 
меѓународни организации, како што е Зелениот климатски фонд (ЗКФ) за пристап до ресурси за 
финансирање на активности / инвестиции за ублажување и адаптација кон климатските промени. 

Во тој контекст, Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија 
задолжен за економски прашања во улога на Национален назначен орган (ННО) за Зелениот климатски фонд 
енергично работи на зголемување на националните капацитети и знаење во врска со климатското 
финансирање преку грант ресурси од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ. Досега, 
ЗКФ одобри два проекти за подготвеност, еден е веќе реализиран1, а вториот e во тек на имплементација - 
„Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и 
финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија2“ со 
Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО) како партнер за имплементација кој 
обезбедува техничка поддршка на ННО за двата проекти за подготвеност. 

Oсновната цел на вториот проект за подготвеност за ЗКФ е да се поддржи државата дополнително да ги 
развие капацитетите преку проширување на поддршката за други заинтересирани страни од владини и 
невладини институции, особено фокусирајќи се на владините институции кои учествуваат во 
Координативниот механизам за Зелениот климатски фонд, како и да се развијат силни партнерства за 

                                                 
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://fao.zoom.us/meeting/register/tJAuf-6gqDIiGty015MUJuOJUxs7qWBg5XNi
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


 

 

учество на приватниот сектор во климатските активности. Проектот се фокусира на четири главни очекувани 
резултати: (1) Воспоставување на институционални капацитети и координативни механизми за управување 
и координирање на климатските активности и финансии; (2) Развивање Работна програма на земјата за ЗКФ; 
(3) Директен пристап до климатско финансирање и (4) Подобрени стратегии за климатско финансирање и 
развој на проектно портфолио.  
 
Третата компонента на проектот „Директен пристап до климатски финансии“ има за цел да ги зајакне 
капацитетите на националните засегнатите страни во врска со процесот на акредитација за Зелениот 
климатски фонд, да ги идентификува потенцијалните субјекти за директен пристап до средства од ЗКФ (Direct 
Access Entities) кои би можеле да го спроведат процесот на акредитација и да обезбедaт прилагодена 
поддршка на приоретизираниот субјект за подготовка на апликацијата за акредитација за ЗКФ. Како дел од 
фазата за подготвеност и јавно информирање од оваа трета проектна компонента, се планирани два 
вебинари за акредитација. 
 
Прв вебинар за акредитација  
 
Првиот вебинар за акредитација се одржа виртуелно на 12 август 2020 година3.  Основната цел на овој 
вебинар беше да се зголеми свеста и знаењето на националните засегнати страни од јавниот и приватниот 
сектор, како и на граѓанските организации, во врска со начините за ангажман со ЗКФ, особено преку процесот 
на акредитација, како Субјекти со директен пристап до ЗКФ. За време на првиот вебинар за акредитација, се 
иницираше дискусија за различните модалитети преку кои националните субјекти можат да се ангажираат 
со ЗКФ; се дадоа детални информации во врска со процесот на акредитација за ЗКФ, како еден од 
модалитетите за пристап до ресурсите на Фондот; се дадоа насоки на националните засегнати страни за 
чекорите, критериумите и барањата што треба да бидат исполнети доколку се заинтересирани да станат 
акредитиран субјект за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија. 
 
Втор вебинар за акредитација  

 
Вториот веб-семинар има за цел да ги претстави конкретните чекори што потенцијалните субјекти за 
директен пристап (ДАЕ), кои вклучуваат национални, субнационални и регионални субјекти, треба да ги 
следат за да учествуваат во процесот на приоритизација на Северна Македонија. Дополнително, тоа ќе им 
даде на учесниците можност да разберат и да се запознаат со Методологијата за брзо проценување и 
„Формулари за апликација“ што ќе се користат како дел од процесот на приоритизација на брзото 
оценување. 
 
Специфични цели на вебинарот: 

 Да се обезбедат детални информации за конкретните чекори што треба да ги следат потенцијалните 
субјекти за директен пристап до ЗКФ за да учествуваат во процесот на приоритизација на Северна 
Македонија за потенцијални субјекти за директен пристап; 

 Да се претстави Методологијата за брзо оценување и формуларите за апликација што ќе се користат како 
дел од процесот за брзо оценување на потенцијалните национални субјекти за директен пристап до ЗКФ; 

 Јавно да се објави Отворениот повик за аплицирање на потенцијални кандидати за директен пристап до 
Зелениот климатски фонд. 

 
Учесници: 

 Владини агенции 

 Релевантни министерства 

 Академија 

 Приватен сектор 
 

 Граѓански организации 

 Меѓународни организации 
 

 
 
 

                                                 
3 Прв вебинар за акредитација: „Директен пристап до климатски финансии: Поддршка на национални субјекти во Република 
Северна Македонија за ангажман со Зелениот климатски фонд преку процесот на акредитација“ 

http://www.greendevelopment.mk/mk/event.aspx?id=14
http://www.greendevelopment.mk/mk/event.aspx?id=14


 

 

 
 
 

АГЕНДА 

Време                Активност 

 
14:00 -14:10 

Добредојде и отворање  

 Г. Даниел Јосифовски и г-а Сандра Андовска, Претставници на ННО 

 Г-а Кармен Аргуељо, Советник за ЗКФ и Проект координатор за подготвеност на ЗКФ (ФАО) 

 
 
 

14:10 -14:20 

Сесија 1.  Ангажирање со ЗКФ за пристап до климатски финансии 

 Г-а Кармен Аргуељо, Советник за ЗКФ и Проект координатор за подготвеност на ЗКФ (ФАО) 
 

Главни теми на дискусија: 
• Како субјектите можат да се ангажираат со Зелениот климатски фонд (модалитети за пристап)? 
• Кои субјекти имаат право да аплицираат за акредитација? 
• Кои се придобивките од акредитацијата? 

 
 

 
14:20 – 15:00 

Сесија 2. Процес на приоритизација за потенцијални кандидати од Северна Македонија за субјекти за 
директен пристап до ЗКФ 

• Г-а Благица Петрова, Национален специјалист за акредитација (ФАО) 
 

Главни теми на дискусија: 
• Кој е процесот на приоритизација на потенцијалните кандидати во Северна Македонија за директен пристап до 
ЗКФ? Кои се главните фази и очекуваните резултати во процесот?  
• Што е Брза проценка и како се спроведува? 
• Како изгледа формуларот за апликација и како ќе се оценува? 
• Кои чекори треба да ги следат националните субјекти во Северна Македонија за да се вклучат во процесот? 

15:00 - 15:30 Прашања и одговори, завршни зборови 

 


