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Финансиска помош на проекти во рамки на проектот: 

„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на 

демократските процеси во Македонија„ 

Спроведуван од Здружение за одржлив развој - Милиеуконтакт Македонија и Здружение на инженери за 

животна средина – Развојна Програма 

Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ  

Име на проектот: „Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска 

конвенција во регионот Малеш-Пијанец“ 

Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG-ЕДУЕН; 03-30/2-3  
Вкупен буџет на проектот: 985.790.00 МКД; 16.026,49 EUR 

Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 985.790.00 МКД; 16.026,49 EUR 

Целни групи: Граѓански организации, Локални институции, медиуми, заинтересирани 

страни  

 

Име на организацијата лидер на проектот: Регионален центар за застапување 

Здружението на граѓани Регионален Центар за застапување (РЦЗ) е формирано како 

резултат на трансформација на Центарот за поддршка на невладини организации-

Делчево. Основано во октомври 2006, со седиште во Делчево. РЦЗ-Делчево е 

непрофитна, невладина и непартиска организација основана со слободно здружување 

на граѓаните претставници на НВО, претставници на бизнис секторот и претставници на 

локалната власт, со цел да се продолжи со основната функција која ја имаше ЦП НВО-

Делчево, зајакнување на граѓанското општество.  

 

Име на организацијата партнер на проектот: Амброзија, Пехчево 

Здружението „Амброзија“ е активно на полето на прашања поврзани со животната 

средина, рурален развој и поттикнување на младинскиот активизам од 2004 година, со 

главен мотив спроведување на конкретни проекти за заштита на животната средина и 

одржливо искористување на природните ресурси. Главни области на делување на 

организацијата се прашања поврзани со животната средина и поттикнување на 

младински активизам, како и рурален развој. 

 

Име на организацијата партнер на проектот: Здравец 2002, Македонска Каменица 

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ дејстува на територијата на општина Македонска 

Каменица и се залага за: заштита на животната средина, градење на правилен однос на 

човекот кон својата околина и природна средина, едукација и јакнење на јавната свест. 

Главни области на делување на организацијата се подигнување на нивото на еколошка 

свест на општата јавност, едукација и информирање на граѓаните за актуелните 

еколошки проблеми. 

 

 



 

 

This project is funded by 
European Union 

 

 

 

 

                                         
 

 

1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ  

Општа цел на проектот е јакнење на капацитетите на граѓанските организации и 

заинтересираните страни од источниот регион за процесите на креирање политики и 

донесување одлуки за теми поврзани со животната средина. 

Специфична цел 1: Мониторинг и евалуација на јвните политики поврзани со животната 

средина во микро регионот Малеш-Пијанец. 

Специфична цел 2: Создавање на капацитети за примена на Архуската Kонвенција кои 

опфаќаат специфични теми од областа на зачувување на животната средина и учество 

на јавноста во процесите на донесување на одлуки 

Специфична цел 3: Подигнување на јавната свест кај населението од микро регионот 

Пијанец-Малеш за зачувување на животната средина и учество на јавноста во 

процесите на донесување на одлуки 

 

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ    

Активност 1: Анализа на пристапот до информации и учество на јавноста, Архуска 

Конвенција во микро регионот Малеш-Пијанец. 

Активност 2: Мониторинг и евалуација на јавните политики поврзани со животната 

средина во микро регионот Малеш-Пијанец.  

Активност 3: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации, локалните 

институции и медиумите на теми поврзани со Архуската Конвенција 

Активност 4: Кампања за запознавање на граѓаните со правата за пристап до 

информации согласно Архуската Конвенција.  

 

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ  

Проектот е со времетрање од шест месеци, со почеток на 15 јуни до 15 декември 2020. 

 

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ 

Родне Деолска, Проект координатор 

Т: +389 77 523 981; +389 71 373 193  

Е: rdeolska@gmail.com; rczdelcevo@gmail.com 

W: rcz.delcevo.org.mk 

Регионален центар за застапување (РЦЗ)  

„Маршал Тито“ бб, ТЦ Пела, 2 кат 

2320  Делчево 
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