ПОВИК
За граѓански организации за приклучување кон платформата за
следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОВИКОТ

Центар за климатски промени објавува Повик за граѓански организации (ГО) кои работат на
полето на животната средина, одржливиот развој, енергијата и земјоделство, со цел
приклучување кон граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 –
животна средина и клима.
Оваа мрежа се формира во рамките на проектот ГРАЃАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА
ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ ЗА ПОГЛАВЈЕ 27.

ОПШТА ЦЕЛ на проектот
Зајакнување на улогата на ГО од областа на животната средина во процесот за
приближување и подготовка за преговори со ЕУ за Поглавје 27
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ на проектот
Зајакнување на капацитетите на ГО за приближување кон ЕУ преку стимулирање на
соработка помеѓу ГО за формулирање и комуникација на заеднички ставови за ЖС и
подигнување на свеста на пошироката јавност.

Проектот е поддржан од Цивика мобилитас

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ
Право на членство во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 имаат
ГО кои ги исполнуваат следните критериуми:
1. Да делуваат во некои од следните области: животна средина, климатски промени,
одржливиот развој, енергија, земјоделство и шумарство,
2. Да се активни најмалку 5 години, а во последните 3 години да имаат реализирано најмалку 1
проект во некои од релевантните области,
3. Да имаат реализирано најмалку 1 проект поврзан со законодавство, ЕУ интеграција, следење
на степенот на транспонирање и/или имплементација на ЕУ законодавството или сл.

ПОВОЛНОСТИ ЗА ГО КОИ ЌЕ БИДАТ ДЕЛ ОД ГРАЃАНСКАТА ПЛАТФОРМА
Членките кои ќе бидат дел граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27
ќе имаат можност да ги користат следните поволности од Проектот:
-

Да учествуваат на една дводневна работилница за формирање на граѓанската
платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27,
- Да учествуваат на три еднодневни семинари за следење и разбирање на преговорите
за Поглавје 27,
- Да дадат свој придонес преку коментари на извештаите кои ќе бидат подготвени од
ГО (три извештаи) за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27,
- Да дадат свој придонес во подготовката на комуникациска стратегија фокусирана на
тоа како да се организира заедничка позиција на различните ГО и како да се
комуницира заедничката позиција на ГО со надлежните органи и пошироката група
на засегнати страни, вклучително и пошироката јавност,
- Да присуствуваат на состаноците за координација,
- Да учествува во активности за промоција и дисеминација на резултатите на проектот.
Воедно, членките на платформата за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27, ќе имаат
можност да учествуваат во изборот на 3-5 организации кои ќе бидат директно вклучени во
проектните активности. Имено, овие организации во понатамошниот тек на проектот ќе бидат
одговорни за следење на одредени сектори од Поглавјето 27 односно потребно ќе биде:
- Да учествуваат на состаноци со релевантни институции ,
- Да подготват извештај за позицијата на ГО во однос на преговорите за Поглавје 27 за
избраниот сектор,
- Да го презентираат нивниот дел од извештајот (секторот за кој се одговорни) на
официјална презентација за извештајот за позицијата на ГО за Поглавје 27.

Се очекува сите членки кои ќе бидат активно вклучени во проектните активности да ги зајакнат
своите капацитети и да можат во иднина самостојно да го следат транспонирањето на ЕУ
законодавството во националното.
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ЧЛЕНУВАЊЕ
Во граѓанската платформа за следење на ЕУ преговорите за Поглавје 27 можат да членуваат
најмногу 20 ГО. Членувањето ќе биде бесплатно, а сите трошоци за учество на работилницата и
семинарите ќе бидат покриени од страна на ЦКП.

ФИНАНСИСКИ НАДОМЕСТ
ГО (3-5) кои ќе бидат одбрани од страна на ЦКП, да бидат активно вклучени во следењето на
одредени подсектори на Поглавјето 27 ќе добијат одреден финансиски надомест.

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Сите заинтересирани ГО потребно е да го пополнат прашалникот даден во Прилог 1 и да
достават листа на реализирани проекти во последните 3 години.
Прашалникот заедно со листата на реализирани проекти потребно е да се достават најдоцна до
30 ноември 2020 година, по електронски пат на: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com

ПРАВНА РАМКА
Сите организации кои ќе бидат избрани да членуваат во Платформата, ќе биде потребно да
потпишат Пристапница и Меморандум за Соработка во кој ќе бидат наведени правата и
обврските на ГО.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот е финансиран преку програмата Цивика Мобилитас со времетраење од 18 месеци
(01.07.2020 – 31.12.2021), а имплементиран од Центар за климатски промени. Повеќе
информации за проектот може да се видат на следниот линк.
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Прилог 1. Прашалник за Граѓански организации
Општи информации

Име на Граѓанската
организација
Лого на организацијата
Одговорно лице:
Дата на регистрација
Број на вработени лица во
организација
Број на волонтери во
организација
Телефон за контакт
Веб страна
Адреса и Град
Регион
Ниво на дејствување
☐ Локално / Општинско

☐ Национално
(Македонија)

☐ Регионално (на
☐ Регионално (во рамките на
Балканот)
РМ)

☐ Европско (ЕУ и/ или пошироко)

☐ Меѓународно

Сектори на дејствување1
1.

Енергетика

2.

Животна средина и клима

3.

Одржлив развој

4.

Земјоделство и шумарство

5.

Друго:

Главен сектор на дејствување
на организацијата:

1

Наведете ги сите сектори на дејствување на Вашата организација
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Дали вашата организација во
последните 3 години има
реализирано минимум 1
проект во некои од
релевантните области
(доколку да, наведете
детали, времетраење,
активности и сл.)
Дали вашата организација
има реализирано минимум 1
проект поврзан со
законодавство, ЕУ
интеграција, следење на
степенот на транспонирање
и/или имплементација на ЕУ
законодавството или сл
(Доколку да, наведете
детали)

Во кои од следните сектори
од животна средина вашата
организација има искуство:

☐Воздух
☐ Води
☐ Отпад
☐ Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
☐ Климатски промени
☐ Бучава
☐ СОВЖС/ОВЖС
☐ Природа
☐ Хемискалии
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