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Добредојдовте во билтенот Северна Македонија и Зелениот климатски фонд. Овој билтен е можност да се информирате за најновите
активности во државата поврзани со Зелениот климатски фонд, кои се во согласност со националните приоритети и други тековни иницијативи
за климатска акција. Преку билтенот ќе се информирате за приоритетите, процедурите, ресурсите, консултациите, вестите и настаните поврзани
со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија. 

Прочитај...
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НОВОСТИ
Македонски јавни и приватни институции, и граѓански организации добиваат
поддршка за ангажман со Зелениот климатски фонд преку акредитација

Еден од модалитетите за пристап до ресурсите
на ЗКФ за финансирање на инвестиции за развој
со ниски емисии и отпорност кон климатските
промени е преку Субјекти за директен пристап
(СДП). Тие можат да бидат субјекти на
национално, регионално и локално ниво
(министерства, владини агенции, климатски
фондови, комерцијални банки, приватни
компании, граѓански организации и други правни
лица) кои имаат капацитети за развој,
спроведување и / или следење на проекти /
програми финансирани од ЗКФ, во согласност со
приоритетите на земјата за ангажман со Фондот.
Во рамките на вториот проект од Програмата за
подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ,
ФАО и Националниот назначен орган за ЗКФ
обезбедуваат поддршка на националните
заинтересирани страни во врска со процесот на
акредитација за ЗКФ, преку идентификацијата на
потенцијалните СДП и прилагодена поддршка на
еден субјект кој ќе биде приоритизиран да го
започне процесот на акредитација за Фондот.

Јавен ПОВИК за апликации од потенцијални Субјекти со директен пристап до
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ЗКФ

Владата на Република Северна Македонија
претставувана од Кабинетот на Заменикот на
Претседателот на Владата задолжен за
економски прашања, како Национален назначен
орган за Зелениот климатски фонд, ги поканува
сите заинтересирани јавни и приватни правни
субјекти, и граѓански организации од државата да
учествуваат во процесот на рангирање и
селекција на потенцијален Акредитиран субјект
со директен пристап до Зелениот климатски
фонд. Краен рок за аплицирање е 21 декември
2020 година.

ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВЕНОСТ И ПОДГОТВИТЕЛНА
ПОДДРШКА НА ЗКФ

Програмата за подготвеност на ЗКФ има за цел
да ги подобри капацитетите за пристап до
средства од ЗКФ за спроведување на национални
мерки за адаптација и ублажување предводени
од самата држава. Целта е државата да биде
целосно подготвена да ги исполни обврските од
Парискиот договор за клима и од процесот на
пристапување кон Европската унија,
унапредувајќи ја климатската акција во
приоритетните сектори

Резултати од првиот проект од Програмата за подготвеност и подготвителна
поддршка од ЗКФ

Проектот „Поддршка за управување со ефективен
национален координативен механизам за
Зелениот климатски фонд“ имплементиран од
ФАО под раководство на Националниот назначен
орган за ЗКФ ги постави основите за климатска
акција преку стратешки ангажман со ЗКФ.
Проектот ги зајакна институционалните
капацитети на ННО за ефективно да ги исполнува
своите улоги и одговорности поврзани со ЗКФ, да
ги креира потребните партиципативни процеси
за вклучување на сите засегнати страни на
национално ниво, како и да започне со
подготовка на Работната програма за ЗКФ
усогласена со националните приоритети за
климатска акција, со Целите за одржлив развој и
со критериумите за инвестирање на ЗКФ.

ПУБЛИКАЦИИ / УПАТСТВА
Упатство за потенцијални Субјекти со Директен Пристап и нивно вклучување
во Процесот за ЗКФ акредитација

За да пристапат до средствата на ЗКФ, Субјектите
за директен пристап (СДП) мора да поминат низ
процес на акредитација кој има за цел да оцени
дали истите имаат капацитет за соодветно да
управуваат со финансиски средства и проекти /

http://www.greendevelopment.mk/mk/OpenCall.aspx
http://www.greendevelopment.mk/mk/readiness-programme.aspx
http://www.greendevelopment.mk/mk/Dokumenti/MK-2 pager-GCF 1st readiness.pdf 


Прочитај...

Прочитај...

Прочитај...

Прочитај...

програми во согласност со стандардите за
акредитација на ЗКФ. Овој прирачник ги дава
главните упатства што потенцијалните СДП треба
да ги земат предвид пред да се вклучат во
процесот на акредитација за ЗКФ. Тој дава краток
опис на главните чекори во процесот на
акредитација за ЗКФ, информации за
најрелевантните политики, како и детално
објаснување на формуларите за аплицирање.

Процедура „Без-приговор“ за проектите поддржани од ЗКФ во Северна
Македонија

Дознајте повеќе за клучните аспекти на начелото
на ЗКФ за сопственост на државата, циклусот за
одобрување на проекти за ЗКФ и процедурата
„Без-приговор“ која ја спроведува Националниот
назначен орган за ЗКФ за да осигури дека
финансирањето преку ЗКФ ќе биде
транспарентно, во согласност со националните
приоритети и планови, и дека во процесот никој
нема да биде изоставен.

Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија

Водичот ги содржи основните информации за
Зелениот климатски фонд. Целта е да ги
информира засегнатите страни кои работат во
областа климатски промени и одржлив развој во
Северна Македонија, како да пристапат до
ресурсите на ЗКФ и како да спроведуваат проекти
финансирани од ЗКФ во земјата.

НЕОДАМНЕШНИ НАСТАНИ
Прв вебинар за акредитација: Директен пристап до климатски финансии

Првиот вебинар за ЗКФ акредитација се одржа
на 12 август 2020 г. 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.

Втор вебинар за акредитација: Директен пристап до климатски финансии

Вториот вебинар за акредитација се одржа на 19
ноември 2020 г., каде беа презентирани
конкретните чекори што потенцијалните Субјекти
за директен пристап до ЗКФ треба да ги следат за
да учествуваат во националниот процес на
приоритизација. Учесниците имаа можност да се
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запознаат со 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.

НАЈАВА
Започнува подготовката на ЗКФ Работна програма за Република Северна
Македонија

Владата на Северна Македонија ги презема
првите чекори во подготовка на Работна
програма на земјата за ЗКФ, која треба да
вклучува краткорочни и долгорочни приоритети
за ангажман со ЗКФ, усогласени со националните
приоритети за развој и климатско финансирање.
Како прв чекор во процесот, ННО ќе ги оцени
сите доставени проектни идеи во рамки на
првиот повик за финансиска поддршка од ЗКФ во
земјава, кој се објави на 30 октомври 2019 г.
Работната ЗКФ програма на земјата ќе содржи
мерки за адаптација или ублажување на
климатските промени во секој од приоритетните
сектори - енергетика, транспорт, водни ресурси,
земјоделство, отпад, биодиверзитет, здравство,
шумарство и културно наследство. Процесот ќе
биде инклузивен, заснован врз принципите на
транспарентност, сопственост на државата и
градење на националните капацитети.

ПРЕТСТОЈНИ НАСТАНИ
Дискусија за фокус-група - Поддршка за ангажирање на приватниот сектор со
ЗКФ

Вториот подготвителен проект става посебен
акцент на ослободување на потенцијалот на
приватниот сектор за поддршка на проекти за
справување со климатските промени во Северна
Македонија. Ангажманот на приватниот сектор ќе
се поттикнува преку микс на методи, вклучително
истражување за приватниот сектор, дискусии во
фокус-групи, директни интервјуа со компании и
дијалози на високо ниво што треба да
резултираат со развој на пакет алатки за
зголемено учество на приватниот сектор во
климатските активности во земјата. Прва
дискусија во фокус група ќе биде организирана со
Здружението на банкарство во земјата, со цел
зголемување на свеста и знаењето на
националните засегнати страни од банкарскиот
сектор за модалитетите и начините за ангажмана
со ЗКФ.

Интерактивна работилница – Оцена на потребите поврзани со климатските
промени во Северна Македонија

Работилницата има за цел да иницира дискусија
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со клучните засегнати страни за процесот на
оценување на потребите поврзани со
климатските промени. Целта е да се обезбедат
првични информации за онлајн анкетата што
треба наскоро да се спроведе за да се проценат
потребите за јакнење на капацитетите во врска
со климатските активности, а особено со
климатското финансирање. На работилницата ќе
се обезбедат и основни информации за
потенцијалните недостатоци на информации кај
учесниците кои служат како референтна точка за
развој на наставни програми во врска со
климатски промени и климатско финансирање.

Кабинет на заменик Претседател на Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и
координација со економски сектори
Национален назначен орган за соработка со Зелениот климатски фонд 
- daniel.josifovski@gs.gov.mk 
- sandra.andovska@gs.gov.mk
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