ПОКАНА

Делегацијата на Европската Унија,
и Милиеуконтакт Македонија и партнерот во проектот ЗИЖС
Развојна Програма
со задоволство Ве покануваат на
прес-конференција и означување почеток на проектот:

„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за
зголемување на демократските процеси во Македонија
ти

16 Март, 2018 година (петок), во 14.00 часот
Локација: ЕУ Инфо Центар, Ул. Св. Кирил и Методиј 50-б, 1000 Скопје

Лице за контакт и пријавување:
Александра Каракашова Сачкарска
Tel: +389 70 666 230
E-mail: aleksandra.s@mkm.mk

до четврток, 15.03.2018

Овој проект е финансиран од Европската Унија

Овој проект е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

Почитувани,

Ја имаме честа да Ве поканиме на официјалниот настан за започнувањето на проектот
финансиран од Европската Унија „Градење на капацитетите на граѓанските организации
за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“.
Настанот ќе се одржи во ЕУ инфо центарот во Скопје (приземје на зградата на ЕУ
мисијата во Република Македонија - https://goo.gl/maps/rnJ1pTnzRjP2).
Почетокот на настанот е закажан во 14:00 часот, 16ти Март, 2018 година (петок).

На овој настан ќе бидат презентирани главната цел на проектот, специфичните
цели, проектните активности и очекуваните резултати.
На овој настан, ќе биде презентиран повикот за заедничко учество во мрежата на
иницијативи на граѓанските организации за животна средина. Оваа мрежа ќе
биде првата мрежа во земјата на формални и неформални еколошки иницијативи.
Целта е да се обединат еколошките граѓански организации и иницијативите во
рамките на мрежата за иницијативи и градење на капацитетите на мрежата за
активно учество во креирањето на јавното мислење, политиките и донесувањето
одлуки за теми од животната средина. Мрежата има тендеција да прерасне во
кредибилен партнер на Владата во усвојувањето и спроведувањето на
законодавството за животна средина на ЕУ (acquis).
Исто така, на овој настан ќе биде промовирано основањето на Архускиот центар
и неговата улога како Мрежен секретаријат и механизам за зголемување на
граѓанскиот дијалог и соработка во креирањето на политики во животната
средина и донесувањето одлуки.
Би ценеле доколку го потврдите Вашето присуство, најдоцна до 15ти Март 2018 година
(Четврток).
Ви благодариме!
Лице за контакт и пријавување учество:
Александра Каракашова Сачкарска
Tel: +389 70 666 230
E-mail: aleksandra.s@mkm.mk

до четврток, 15.03.2018

Овој проект е финансиран од Европската Унија

Овој проект е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

