
ПРОЕКТЕН ИНФОРМАТИВЕН ЛЕТОК
Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд

ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд” е 
прв проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски 
фонд (ЗКФ). Проектот беше спроведен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) под раководство на Кабинетот 
на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, како Национален 
назначен орган (ННО) за Зелениот Климатски Фонд.

ЗКФ ОБЛАСТ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ 
 I. Јакнење на капацитетите на Националниот назначен орган
 II. Ангажирање на засегнатите страни

ЦЕЛ
Проектот се фокусираше на зајакнување на институционалните капацитети на ННО со цел ефективно да ги исполнува своите улоги 
и одговорности поврзани со ЗКФ, помогна да се креираат потребните партиципативни процеси за вклучување на сите засегнати 
страни на национално ниво, како и да се започне со подготовка на Работната програма на Северна Македонија за ЗКФ усогласена со 
националните приоритети за адаптација и ублажување на климатските промени, со Целите за одржлив развој и со инвестициските 
критериуми на ЗКФ. Проектот ги следеше водечките начела на ЗКФ за родовите прашања, малцинствата и ранливите групи со цел 
да осигури дека овие принципи се приоритет при соработката на Северна Македонија со ЗКФ.

Проектот ја поддржа Северна Македонија да воспостави националниот механизам, институционалната рамка и процедури 
потребни за ефикасен пристап до и распоредување на средства од ЗКФ за инвестирање во развој со ниски емисии и климатска 
отпорност, и особено резултираше со валидација на Процедурата “Без-приговор” за проценка на проектните предлози што ќе се 
развијат во земјата за финансирање преку ЗКФ. Ова беше спроведено во партиципативен процес преку организација на бројни 
активности, консултации и дијалози за ангажирање на сите релевантни засегнати страни.

БУЏЕТ НА ПРОЕКТОТ
УСД 300,000

ВРЕМЕТРАЊЕ
Септември 2018 - октомври 2019

КЛУЧНИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ
Клучни засегнати страни вклучени во овој проект беа претставници на министерства, владини институции, приватен сектор, 
граѓанско општество, академска заедница и меѓународни организации кои спроведуваат активности поврзани со климатските 
промени и одржлив развој во Северна Македонија.

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ
• Подигната свесност и разбирање на релевантните засегнати страни за функционирањето и инвестициската рамка на ЗКФ;
• Воспоставен национален механизам за координација и приоритизација за работи поврзани со ЗКФ, раководени од ННО;
• Клучните засегнати страни вклучени во консултативни процеси за да се осигура развој на капацитети, ангажман и 

сопственост на државата во врска со ЗКФ;
• Идентификувани приоритетни сектори за климатска акција, вклучително енергетика, транспорт, водни ресурси, 

земјоделство, отпад, биодиверзитет, здравство, шумарство и културно наследство;
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КОНТАКТИ: Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски 
прашања и за координација со економските ресори, Влада на Република Северна Македонија – Национален 
назначен орган за Зелениот климатски фонд
Daniel.Josifovski@gs.gov.mk; Sandra.andovska@gs.gov.mk 

Организација за храна и земјоделство при ООН (ФАО) - Партнер за имплементација
Carmen.arguellolopez@fao.org; Igor.Slavkoski@fao.org

• Воспoставени критериуми за приоритизација на проектни предлози развиени во државата за финансирање преку ЗКФ;
• Воспоставена процедура ‘Без-приговор’ со цел да се гарантира сопственоста на државата над климатските проекти 

поддржани од ЗКФ и нивна усогласеност со националните приоритети, стратегии и планови;
• Развиена иницијална Процедура за следење, мониторинг и рационализирање на климатски финансии во Северна 

Македонија кои потекнуваат од јавни, приватни и меѓународни извори, за да се осигура транспарентност и усогласеност 
на ЗКФ иницијативите со другите финансиски текови за климатски промени во државата;

• Развиено Резиме на постојните приоритети, политики, стратегии и планови за климатски промени што треба да се користат 
како основа за развој на ЗКФ Работна програма на државата;

• Инициран развој на Работна програма на Северна Македонија за ЗКФ, со отворен повик за ЗКФ проектни идеи на 30 
октомври 2019 година.

• Воспоставен механизам за јавно информирање и споделување на знаење за Северна Македонија и ЗКФ: веб страница 
www.greendevelopment.mk, билтени, видео, информативни материјали, презентации 

• Засегнатите страни запознаени со Политиката на ЗКФ за родови, еколошки и социјални прашања

ПУБЛИКАЦИИ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД
Прирачник за работата на ННО за соработка со ЗКФ   Англиски    Mакедонски    Aлбански 
Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија  Англиски    Maкедонски    Aлбански
Процедура „Без-приговор“ за Република Северна Македонија Англиски    Maкедонски
Инфо леток - Ангажираноста на засегнатите страни   Англиски    Maкедонски    Aлбански
Инфо леток – Родова, еколошка и социјална политика на ЗКФ Англиски    Maкедонски    Aлбански
Инфо леток - Процедура „Без-приговор“ за Северна Македонија Англиски    Mакедонски    Aлбански

ОРГАНИЗИРАНИ НАСТАНИ, ДИСКУСИИ, ОБУКИ
Настан за започнување на првиот подготвителен проект од Зелениот Климатски Фонд – Maрт 2019
Прва национална консултативна средба – Jуни 2019
Втора национална консултативна средба – Jули 2019
Прва, Втора и Трета дискусија на фокус група за климатски финансии – Јуни – Октомври 2019 
Прва и Втора работилница за калибрација на механизмот за приоритизација и координација за ЗКФ – Jули-Aвгуст 2019
Обука за процедура „Без-приговор“ – Aвгуст 2019
Унапредување на климатската акција во Република Северна Македонија“ Седница на Националниот совет за одржлив развој 
– Oктомври 2019

       

ВЕСТИ
Северна Македонија ја поставува основата за климатска акција. Отворен првиот повик за проектни идеи за ЗКФ - 30 октомври, 
2019, Скопје
Северна Македонија и ФАО работат за да ги олеснат инвестициите преку ЗКФ - 12 јули 2019, Mаврово
Стартува првиот подготвителен проект од Зелениот климатски фонд - 28 март 2019, Скопје

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
Врз основа на напредокот постигнат во рамките на првиот проект за подготвеност, ЗКФ одобри втор подготвителен проект за 
Северна Македонија насловен „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени 
и финализирање на Работната програма за ЗКФ на Република Северна Македонија“. Од јуни 2020 г. проектот се спроведува од 
ФАО под раководство на ННО, со фокус на зајакнување на капацитетите на земјата за ублажување  и адаптација кон климатските 
промени и финализирање на Работна програмата на земјата за ЗКФ. Прочитајте повеќе
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