ИПА Фонд за граѓанско општество и медиумска програма 2016-2017
Поддршка на граѓанските организации во рамки на фондот за акции за
граѓанско општество во периодот 2016-2017 година
Приоритет 1: Поддршка на хоризонтални мерки на граѓанското општество
EuropeAid/155322/DD/ACT/MK
Договорен орган:
Европска Комисија, Делегација на Европската Унија во Скопје

Отворен повик за пристапување
кон мрежата на иницијативи на
граѓанските организации за
животна средина

Проектот е финансиран од Европската Унија

Проектот е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

Основи на проектот:
Активностите во рамките на проектот за „зајакнување на капацитетите на граѓанските
организации за заштита на животната средина за зголемување на демократските процеси
во Македонија“ ги спроведува Милиеуконтакт Македонија во партнерство со
Здружението на инженери за животна средина - Развојна Програма.
Проектот треба да придонесе кон создавање и развој на мрежа која ќе вклучува
иницијативи, постоечки мрежи и граѓански организации кои работат на полето на
животната средина, зајакнување на нивното активно учество во процесите на
демократизација во Република Македонија, влијание врз политиките и дефинирање на
заедничка стратегија за развој и настап пред институциите.
Главната цел на проектот е да се создадат услови за еколошките граѓански организации
активно да учествуваат во креирање на политики и во процесите на донесување одлуки
поврзани со животна средина.
Моќно граѓанско општество е клучна компонента на секој демократски систем и како
такво, треба да биде соодветно третирано од страна на државните институции. Општо
познато е дека вклучување на еколошките граѓански организации во процесите на
донесување на одлуки го насочува управувањето со животната средина со гледишта и
перспективи кои инаку, не можат да се согледаат од носителите на одлуки. Треба да се
потсетиме дека принципите на Архуската конвенција се правно обврзувачки за
Република Македонија уште од 1999 година.
Неколку ЕУ директиви придаваат значителна важност на учеството на јавноста (особено
на граѓанските организации ) во процесите на донесување на одлуки за теми од
животната средина (ОВЖС, ИСКЗ, СОВЖС, пристап до информации за
животната средина од јавен карактер итн.)

Цел на повикот:
Да се развие и зајакне мрежата на граѓански организации кои работат на полето на
животна средина како веродостоен партнер на институциите во усвојување,
транспонирање и имплементација на ЕУ законодавството за животна средина во Р.
Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Проектот е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

Визија на мрежата: ( предлог)
Функционален и ефективен механизам за креирање на партиципативна политика и
донесување одлуки за теми од животната средина. Мрежата е веродостоен партнер на
Владата во усвојувањето и спроведувањето на правото на ЕУ за животна средина.

Обем на работа и поддршка
Поддршката на мрежата се состои во помош на членовите на мрежата во градењето на
нивните капацитети, стратешко планирање и спроведување активности поврзани со
застапување како и дефинирање на заедничка платформа, изработка на документи,
развојни планови и комуникација со институциите.

Структура на мрежата (предлог)
Генерално собрание:
Највисокото тело за донесување одлуки во мрежата е Генералното собрание, составено
од претставници на членовите на мрежата. (Членовите на мрежата ќе ги дефинираат и
договорат критериумите за учество во мрежата)
Генералното собрание го одобрува стратешкиот план, годишните оперативни планови,
плановите за прибирање на финансиски средства и буџетот на мрежата.
Генерален секретаријат:
Главно тело за спроведување на активностите на мрежата е Генералниот секретаријат. По
завршувањето на проектните активности, воспоставениот Архус центар ќе ја преземе
улогата на Генералниот секретаријат и ќе обезбеди институционална стабилност на
мрежата и ресурси за спроведување на активностите на мрежата.
Генералниот секретаријат ќе работи и ќе развива стратешки план на мрежата, годишни
оперативни планови, план за прибирање на финансиски средства и планирање на
буџетот.
Во состав на Генералниот секретаријат ќе биде и извршниот директор и тимот за
имплементација.
Мрежата ќе биде основана како „отворена мрежа“ што значи дека ако постоечките или
новите иницијативи на граѓански организации кои работат во полето на животната
средина ја изразат нивната волја и подготвеност да се приклучат кон мрежата, мрежата
може дополнително да се прошири.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Проектот е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

Обезбедена поддршка за мрежата и членките :
Проектот во рамките на своите активности, ќе ја обезбеди следната поддршка за членките
на мрежата:
 Логистичка поддршка на членките на мрежата во процесот на стратешко
планирање.
 Поддршка при развојот на стратегија на мрежата и изработка на план за работа и
делување на мрежата;
 Поддршка на мрежата во процесот на јакнење на капацитети преку реализација
на менторска програма со обуки креирани според потребите на членките.
 Креирање на тематски тимови, активни на специфични еколошки теми - експерти
кои во име на мрежата ќе учествуваат во процеси на донесување на одлуки и
креирање политики од областа на животна средина.
 Средства за ре-грантирање за членовите на мрежата

Кој може да аплицира?
Мрежи на граѓански организации, платформи и иницијативи на граѓанските
организации од Република Македонија кои се занимаваат со специфични секторски и
тематски прашања за животната средина, и кои треба да ги исполнуваат следните
квалификации:
•
•
•
•
•
•

Мрежата работи и спроведува активности за заштита на животната средина на
национално или локално ниво;
Мрежата е неформална или е формално регистрирана во Македонија или е во
процес на регистрација;
Членката на граѓански организации што аплицира во име на мрежата е
регистрирана во Македонија;
Може да ги докаже своите потенцијали и влијание во својата област на делување.
Мрежи/платформи/иницијативи со јасни цели и планови и стратешки пристап за
идни активности
Мрежи/платформи/иницијативи/ГО со членови надвор од градовите, особено
вклучувајќи локални (grassroots) организации на локално ниво.

Критериуми
•
Докажано искуство на мрежа/платформа/иницијатива и/или членови во
справување со специфични теми и проблематика од областа на животната средина;
•
Организациски капацитет на членовите на мрежата за учество во проектот;
•
Пополнета апликација;

Проектот е финансиран од Европската Унија

Проектот е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

Процес на избор:
Заинтересираните граѓански организации (ГО)/мрежи/платформи/иницијативи/
треба да поднесат ја пополнат апликацијата која е во прилог.
Исто така треба да достават писмо за интерес кое ќе ги содржи следните делови и
истото не треба да надмине повеќе од 5(пет) А4 страни:
•
•
•

Волја за активно учество во остварувањето на целите на мрежата;
Опис на организациската структура на мрежата/платформата/иницијативата;
Листа на организации членки и контакти од претставници на членките;

Краен рок за аплицирање е 06.04.2018 (петок), до 14:00 часот.
Документацијата треба да се испрати во електронска форма на следната адреса,
info@mkm.mk
За дополнителни информации и појаснувања , контакт лице: Александра Каракашова
Сачкарска, aleksandra.s@mkm.mk
По јавниот повик, проектниот тим ќе одржи состаноци со заинтересираните кандидати.
Целта на состаноците е детално да се утврдат интересите и очекувањата од членување
во мрежата и здружувањето. Врз основа на заклучоците од состаноците, ќе се направи
конечен избор на иницијативи.
Мрежата ќе биде основана со потпишување на Меморандум за соработка
(Меморандум).
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Проектот е имплементиран од Милиеуконтакт Македонија и
ЗИЖС Развојна Програма

