
www.greendevelopment.mk

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
Истражување на потребите за јакнење на националните капацитети за
климатска акција и ангажман со Зелениот климатски фонд (ЗКФ)

Во рамките на вториот подготвителен проект за
ЗКФ, Националниот назначен орган за ЗКФ и ФАО
спроведуваат активности за идентификување и
процена на потребите за јакнење на
националните капацитети за успешна
имплементација на мерки за адаптација и
ублажување на ефектите од климатските
промени, како и ефективен стратешки ангажман
со ЗКФ. Во април-мај 2021 г. беа собрани
податоци од засегнатите страни за утврдување на
потребите за јакнење на нивните капацитети за
придонес во остварување на Националните
утврдени придонеси кон климатските промени,
кои ќе бидат искористени при развојот на
работната Програмата на РСМ за ЗКФ, кој е во
тек.
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Оцена на вклученоста на приватниот сектор во климатски активности и
инвестиции

За да се оцени запознаеноста на приватниот
сектор со климатските промени, климатските
финансии и употребата на технологии со кои
компаниите ги ублажуваат и/или се
прилагодуваат на климатските промени,
Националниот назначен орган за ЗКФ и ФАО
спроведоа онлајн анкета, испратена до околу 180
приватни компании во РСМ. Анкетата беше
проследена со организирање на четири дискусии
на фокус-групи со претставници од приватниот
сектор во јули 2021 година, преку кои
дополнително се испитаа ставовите и
предизвиците на приватните компании од
секторите енергетика, земјоделство, транспорт,
градежништво, производство и ИКТ да се вклучат
во климатски активности и инвестиции.

ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВЕНОСТ И ПОДГОТВИТЕЛНА
ПОДДРШКА НА ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД

Програмата за подготвеност на Зелениот
климатски фонд 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.

ПУБЛИКАЦИИ / УПАТСТВА ВО ВРСКА СО ЗЕЛЕНИОТ
КЛИМАТСКИ ФОНД
Постапка за акредитација на Зелениот климатски фонд

Во партнерство со Зелениот климатски фонд,
акредитираните субјекти ги претвораат
концептите во акција. Овој леток ги сумира
клучните информации за акредитацијата за ЗКФ
и како заинтересираните организации (приватни,
јавни, невладини, национални, регионални или
меѓународни) можат да се акредитираат за ЗКФ.
Документот е достапен на англиски, македонски
и албански јазик.
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Упатство за субјектите што сакаат да се акредитираат за директен пристап до
Зелениот климатски фонд

Организациите со капацитет да ги движат
климатските активности, можат да аплицираат за
акредитација за директен пристап до средства од
ЗКФ. За да станат Субјекти со Директен Пристап
до ЗКФ, апликантите мора да поминат низ
процес на акредитација, дизајниран да процени
дали се способни за целокупно менаџирање на
финансирани проекти и програми во согласност
со стандардите на ЗКФ. Овој прирачник содржи
детали кои треба да се земат предвид пред
вклучување во процесот на акредитација за ЗКФ
(модалитети за акредитација, фази во процесот,
критериуми за подобност за акредитација,
најрелевантни политики на ЗКФ, детали за
формуларот за акредитација). Публикацијата е
достапна на англиски, македонски и албански
јазик.

Вклучување на приватниот сектор во климатските активности во Северна
Македонија

Вториот подготвителен проект за ЗКФ дава
посебен акцент на поттикнување на потенцијалот
на приватниот сектор во РСМ за климатски
инвестиции. ФАО и Владата на РСМ работат
заедно на мапирање на чинителите од
приватниот сектор и нивна поддршка целосно да
ги искористат можностите за трансформативни
инвестиции во отпорен и ниско-јаглероден
економски развој, што исто така може да им
донесе ефикасност и профитабилност во
работењето.
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НЕОДАМНЕШНИ НАСТАНИ
Втора работилница за проценa на потребите во врска со климатските промени
– 11 јуни 2021

Работилницата беше организирана од
Националниот назначен орган за ЗКФ и ФАО со
цел да се споделат информации во врска со
неодамна спроведената процена на потребите
за јакнење на националните капацитети од
областа на климатските промени и истите да се
потврдат. Добиените податоци ќе бидат
искористени како инпут во работната Програма
на Република Северна Македонија за Зелениот
климатски фонд, чиј развој е во тек.

Фокус Група со приватни компании од сектор енергетика – 16 јуни 2021

Фокус групата беше организирана во рамки на
вториот подготвителен проект за ЗКФ, со цел да
се испита колку компаниите од секторот
енергетика во РСМ се запознаени со
климатските финансии и примената на
технологии за адаптација и/или ублажување на
негативните влијанија на климатските промени
врз нивниот бизнис. Серијата фокус групи беше
надополнување на претходно спроведената
анкета на приватни компании, со што се
овозможи сеопфатен увид во ставовите и
предизвиците на приватниот сектор во РСМ
активно да се вклучат во климатска акција и
инвестиции.

Фокус Група со приватни компании од сектор земјоделство - 23 јуни 2021

Фокус групата беше организирана во рамки на
вториот подготвителен проект за ЗКФ, со цел да
се испита колку компаниите од секторот
земјоделство во РСМ се запознаени со
климатските финансии и примената на
технологии за адаптација и/или ублажување на
негативните влијанија на климатските промени
врз нивниот бизнис. Серијата фокус групи беше
надополнување на претходно спроведената
анкета на приватни компании, со што се
овозможи сеопфатен увид во ставовите и
предизвиците на приватниот сектор во РСМ
активно да се вклучат во климатска акција и
инвестиции.
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Фокус Група со приватни компании од сектор транспорт и градежништво – 6
јули 2021

Фокус групата беше организирана во рамки на
вториот подготвителен проект за ЗКФ, со цел да
се испита колку компаниите од секторот
транспорт и градежништво во РСМ се запознаени
со климатските финансии и примената на
технологии за адаптација и/или ублажување на
негативните влијанија на климатските промени
врз нивниот бизнис. Серијата фокус групи беше
надополнување на претходно спроведената
анкета на приватни компании, со што се
овозможи сеопфатен увид во ставовите и
предизвиците на приватниот сектор во РСМ
активно да се вклучат во климатска акција и
инвестиции.

Фокус Група со приватни компании од сектор производство и ИКТ – 8 јули 2021

Фокус групата беше организирана во рамки на
вториот подготвителен проект за ЗКФ, со цел да
се испита колку компаниите од секторот
производство и ИКТ во РСМ се запознаени со
климатските финансии и примената на
технологии за адаптација и/или ублажување на
негативните влијанија на климатските промени
врз нивниот бизнис. Серијата фокус групи беше
надополнување на претходно спроведената
анкета на приватни компании, со што се
овозможи сеопфатен увид во ставовите и
предизвиците на приватниот сектор во РСМ
активно да се вклучат во климатска акција и
инвестиции.

ПРЕТСТОЈНИ НАСТАНИ
Онлајн настан: „Верификување на секторските приоритети и потреби поврзани
со климатските промени за развој на Работната програма на РСМ за Зелениот
климатски фонд“ – 25 август 2021

Работилницата ќе биде организирана во рамки
на вториот подготвителен проект за ЗКФ, со цел
да се информираат клучните национални и
меѓународни засегнати страни за
прелиминарните резултати добиени преку
неодамна спроведената секторска анализа за
приоритетните инвестиции и потреби поврзани
со климатските промени во РСМ, кои ќе послужат
за развој на работната Програма на државата за
Зелениот климатски фонд, што е во тек.

Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања,
координација со економски ресори и инвестиции
Национален назначен орган за соработка со Зелениот климатски фонд 
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