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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. 
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НОВОСТИ
Северна Македонија добива континуирана поддршка за зелен развој

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) го одобри својот
втор проект за Северна Македонија во рамки на
Програмата за подготвеност и подготвителна
поддршка за да и помогне на земјата да стане
поподготвена за влијанијата на климатските
промени и да ја подигне амбицијата на сите
актери во општеството за климатска акција преку
инвестиции во отпорен и нискојаглероден развој.

Организирана почетна работилница за вториот подготвителен проект за ЗКФ
преку Zoom

Проектот официјално започна на 8 јули 2020 со
виртуелна работилница на која учествуваа околу
130 претставници на владини институции,
министерства, приватниот сектор, граѓанското
општество, академијата и развојните партнери.
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Сите заинтересирани страни и партнери можат
да пристапат до материјалите од работилницата
на веб-страницата на Северна Македонија и ЗКФ.

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 ЕУ, унапредувајќи ја
климатската акција во приоритетните сектори.

РЕЗИМЕ ЗА ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД

Зелениот климатски фонд е главен глобален
фонд воспоставен со Рамковната конвенција на
ОН за климатски промени за да ги поддржи
напорите на земјите во развој да одговорат на
предизвиците од климатските промени. ЗКФ им
помага на земјите во развој да ги ограничат или
намалат емисиите на стакленички гасови и да се
адаптираат на климатските промени.

ПУБЛИКАЦИИ
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.

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

Овој леток ве информира 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.
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Ангажираноста на засегнатите страни во врска со Зелениот климатски фонд

Информирајте се за сите активности за ангажман
на клучните засегнати страни во 2019 година во
рамки на првиот проект на Северна Македонија
од Програмата за подготвеност и подготвителна
поддршка на Зелениот климатски фонд.

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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