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Зелен климатски фонд (ЗКФ) 

Зелениот климатски фонд е најголем фонд кој дава поддршка на земјите во развој да
имплементираат мерки и активности кои ги адресираат климатските промени.

Фондот има мандат да придонесе на глобалните напори за постигнување на
глобалните цели за борба против климаските промени.

ЗКФ промовира промена кон развој заснован на ниски емисии и отпорност, и ги
поддржува земјите во развој да ги намалат/ограничат нивните емисии на стакленички
гасови и да се прилагодат на влијанието на климатските промени.
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Цели и резултати

Проектот треба да биде поврзан со постигнување на следните резултати:

• 3.1 Подобрување на планирањето за адаптација кон влијанието на климатските 
промени, и зајакнување на институтуционалната координација

• 3.2 Генерирање докази за дизајнирање ршенија за адаптација кон климатските 
промени, а со цел да се постигне максимално влијание

• 3.3 Вклучување на приватниот сектор во имплеменацијата на мерките за адаптација 
за да се постигне каталитички ефект

• 3.4 Зголемување на финансиите за инвестирање во активности и мерки за 
адаптација
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Индикативна листа на активности кои можат да се финансираат во
рамките на Програмата за Подготвеност

• Воспоставување/подобрување на институционалната рамка, со цел да се поддржат
процесите на планирање на мерките и активностите за адаптација

• Креирање процеси за вклучување на заинтересираните страни (релевантни
владини тела, локални самоуправи, граѓански организации, академски институции,
прватен сектор и др.), вклучително и воспоставување механизми за евалуација на
прогресот и ажурирање на планот за адаптација

• Спроведување студии за ранливост и анализа на информациите поврзани со 
влијанието на климатските промени, како основа за донесување одлуки 
заинвестирање во мерки за адаптација 

• Идентификување на бариерите за адресирање на ранливоста и влијанието на  
климатските промени на национално и/или локално ново, или на ниво на различни 
сектори

• Идентфикување на конкретни решенија/опции за адресиранње на ранливоста и 
влијанието на климатските промени 4
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Продолжение...

• Подобрување на управувањето со знаењето, споделувањето на информациите и комуникацијата
преку развој на системи за собирањр, организирање и ажурирање на релевантните податоци и
информации поврзани со адаптацијата кон климатските промени

• Развивање методи и воспоставување рамка за генерирање и користење на социо-еконономски и
информации поврзани со животната средина во процесот на планирање и донесување одлуки за
инвестирање во мерки за адаптација

• Интегрирање ба активнсотите и мерките за адптација в националните, локалните и секторские
стратегии, планови и буџети

• Развој на национални, локални и/или секторски статеги или планови, вклуително и сттратегии за 
финансирање на адаптацијата кон климатските проемени 

• Воспоставување механизми кои ќе овозможат заинтересираните страни на национално и локално 
ниво да имаат пристап кон различни извори за финансирање на мерки за адаптација

• Развој на концепти/проектни идеи за приоритетните активности и мерки за адаптација

• Воспоставување на рамка или систем за монотроинг и евалуација на процесот на планирање за 
адаптација кон климатските промени

5



North Macedonia

Преглед на предлогот за развој на Национален План за
Адаптација
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Основни информации за проектот

• Национален Назначен Орган (ННО): Г-дин Fatmir Bytyqi – Заменик Претседател на Влада одговрен 
за координација на економските сектори и за инвестиции

• Институција која го претставува ННО: Кабинет на Заменик Претседателот на Владата задолжен за   
координација на економските сектори и инвестиции, во  
соработка со Министерството за животна средина и 
просторно планирање  

• Имплементатор : Програма за развој на Обединети нации (UNDP)

• Очекувана вредност на првата фаза: ~ $2.25 милиони долари

• Очекувана вредност на вотрата фаза       ~ $0.75 милиони долари

• Траење на првата фаза на проектот:        24 месеци
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Идентификувани слабости кои ќе бидат адресирани со проектот

1. Лимитирана координација помежу институциите и ограничени технички капацитети за 
планирање и имплементирање на мерки за адаптација на национално/локално ниво и на 
ниво на различни сектори

2. Недоволна база на релевантни податоци и информации, како  и соодветни студии и алатки 
кои ќе се користат за ефикасно планирање и инвестиции за адаптација кон климатските 
промени 

3. Непостоењето на иницијативи и вклученост на приватниот сектор во планирањето и 
имплеменацијата на мерки за адаптација кон климатските промени

•
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Резултат 3.1 Подобрено планирање и зајакната институционална
координација

3.1.1 Зајакната институционална координација за планирање на мерки и активности за адаптација

• Активност 3.1.1a Јакнење на постоечките национални механизми за координација за подобро планирање на 
мерките и активностте заадаптација преку проценка на механизмите за координација помеѓу министерствата, 
централните и локалните власти, и помеѓу секторите, и идентификување на опциите за подобрување на 
постоечките механизми.

• Активност 3.1.1б Креирање процес за вклучување на заинтересираните страни кој ќе осигури дека релевантните 
министерства, институции, опжтините, невладиниот и приватниот сектор, и академските институции, како и 
ранливите групи се активно вклучени во процесот за развој на Националниот План за Адаптација

• Активност 3.1.1ц Развој на Национален План за Адаптација и Акционен План за Инвестирање со приоретизациа 
на мерките и активностите

• Активност 3.1.1д Инентификување на влезни тоцки за интегрирање на адаптацијата во релевантни нови или 
постоечки секторски политики и планови

• Активност 3.1.1 е Развој на методологија и акционен план за интегрирање на адаптацијата во националната 
платформа за намалување на ризиците за намалување на  ризиците од несреќи и катастрофи, и во стратешките 
плански порцеси на локално (општинско) ниво
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Резултат 3.1 продолжува .....

3.1.2 Зајакнати капацитети на министерствата, релевантните институции, невладиниот сектор и другите релевантни 
актери за планирање и имплементација на мерки и активности за адаптација 

• Активност 3.1.2 а Јакнење на капацитетите на клучните актери во приоритетните сектори за (1) подобро 
разбирање на ризиците, ранливоста у влијанието на климатските промени; (2) интерирање на адаптацијата во 
планирањето, (3) за формулирање на сооветни мерки и активности за адаптација

3.1.3 Воспоставени системи за мониторинг и евалуација за следење на ефикасноста и успешноста на активностите за 
адаптација 

• Активност 3.1.3а Идентификување на недостатоците на постоечките системи за мониторинг, известување и 
верификација во однос на индикаторите за адаптација во клучните секторски стратегии и планови

• Активност 3.1.3б Креирање компоненти (дополнителни модули) за адаптација во платформата за Мониторинг, 
Известување и Верификација (MRV platform) која е развиена во рамките на проектот за транспарентност 
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Резултат 3.2 Податоци и информации генерирани за дизајнирање мерки и
активности за адаптација кои ќе имаат најголемо влијание

3.2.1 Развиени методологии, алатки и решенија за креирање мерки за адаптација

• Активност 3.2.1а Креирање модел за ентитет кој ѓе го собира, анализира и прави достапно знаењето и 
информациите и кое ќе го поддржува развојот на соодетни политики за адапатација

• Aктивност 3.2.1б Идентификување и приоретизација на бариерите кои ги спречуваат националните и 
секторските институции да ја интегрираат адаптацијата кон климатските промени во процесите на планирање

• Активност 3.2.1ц Развивање методологија в вопспоставување рамка за генерирање и користење на социо-
економски и информации поврзани со животната средина во процесот на планирање на мерки иактивнсоти за 
адаптација

• Активност 3.2.1д Развој и користење на алатки за мулти-критериумска анализа за индентификување и 
приоретизација на активностите за адаптација на секторско ниво
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Резултат 3.2 продолжение....

Резултат 3.2.2 Зголемување на јавната свест и разбирање за климатските ризици, ранливоста и можностите за 
адаптација кон климатските промени

• Активност 3.2.2а Идентификување на празнините во однос на јавната свест и знаењето за климатските ризици, 
ранливоста и можностите за адаптација, со фокус на жените, и ранливите и маргинализираните групи

• Активност 3.2.2б Развој и имплементација на стратегија за комуникации за адаптација кон климатските промени
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Резултат 3.3 Вклучувањето на приватниот сектор

Резултат 3.3.1 Надминати бариери  за поголемо ангажирање и вклучување на проватниот сектор

• Активност 3.3.1а Идентификување на празнините и бариерите кои го спрелуваат ангажирањето и поголемоо 
вклучување на приватниот сектор во раавојо кој е отпорен на климатските промени

• Активност 3.3.1б Развој на стратегија за вклучување на приватниот сектор, а со цел да се спделат информациите 
за ризиците од климатските промени и можните опции за нивно адресирање, како и да се креираат услови за 
инвестирање од страна на приватниот сектор во адаптација и развој заснован на отпорност кон климатските 
промени

• Активност 3.3.1ц Креирање  и спроведување активности за зголемување на капацитетите на приватниот сектор 
за инвестирање во адаптација и развој заснован на отпорност кон климатските промени
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Следни чекори и индикативна временска рамка

• Доставување коментари и сугестии на предлог проектот – 10 дена

• Ревидирање на предлогот си вклучување на добиените коментари и сугестии 

• Одобрување на предлогот од Националниот Назначен Орган 

• Одобрување на предлогот од УНДП

• Доставување на предлогот до Зелениот Климатски Фонд (ЗКФ)

• Одговор/коментари/сугестии од ЗКФ на доставениот предлог

• Финализирање на предлогот и формално доставување на одобрување до ЗКФ

• Почнување со имплементација на проектот
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