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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: Национална платформа за Б-интегрирани еколошки дозволи
Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG- НП_БИД; 03-30/2-11
Вкупен буџет на проектот: 849.045,00 МКД; 13.805,60 EUR
Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 849.045,00 МКД; 13.805,60 EUR
Целни групи: Службеници од сите 84 општини во РСМ, ЗГ од областа на животната
средина и одржлив развој, оператори на Б инсталации.

Име на организацијата лидер на проектот: ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕЛОР – ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН
РАЗВОЈ, Радовиш
Здружението ЦЕЛОР е домашна невладина, независна и непартиска организација,
основана во Радовиш, јули 2006 год., со основна идеја за давање поддршка и услуги на
граѓанското општество и придонес кон економскиот развој, социјалната добробит и
заштита на животната средина. Организацијата дејствува и работи на локално,
национално и меѓународно ниво. Центарот за локален развој им помага на граѓаните,
граѓанските здруженија, локалните заедници, локалната самоуправа и бизнис секторот во
нивните активности за изнаоѓање прифатливи алтернативи во решавањето на нивните
проблеми, изготвување на планови, програми и активности кои ќе водат кон подобрување
на условите на живеење и градење на одржливи заедници.
Име на организацијата партнер на проектот: Здружение Институт за обука КОЦКА,
Скопје
Институтoт за обуки „КОЦКА“ е непрофитно здружение на граѓани, организација која
обезбедува обуки и консултантски услуги за граѓанските организации, меѓународните
развојни организации, единиците на локална самоуправа (ЕЛС), бизнис секторот, како и
јавни институции. Институтот „КОЦКА“ е карактеристичен по комбинирање на вештините
и методите за обука, користење на специфични партиципативни техники изградени со
користење на различни ТОТ курсеви.
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1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Општа цел на проектот е зголемување на пристапот до информации и учество на јавноста
во постапката за Б-интегрирани еколошки дозволи
Специфична цел 1: Подобрување на транспарентноста во постапката за добивање на Бинтегрирани еколошки дозволи преку креирање на on-line платформа
Специфична цел 2: Зајакнување на капацитетите на општинските службеници за важноста
и употребата на платформата

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ
Активност 1: Спроведување на истражување, прибирање на податоци за состојбата со
издавањето на Б-интегирани еколошки дозволи
Активност 2: Креирање на on-line платформа за постапката и процедурата за издавање
на Б-интегрирани еколошки дозволи
Активност 3: Градење и/или зајакнување на капацитетите на граѓанските здруженија за
пристап до информации и учество во ИСКЗ постапките
Активност 4: Промоција на резултатите од проектот

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Проектот почна на 15 јуни 2020 г. и ќе биде спроведен во рок од 6 месеци, до 15.12.2020
г.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Столе Георгиев, претседател
Тел. 078 462 262
Мејл: celormk@gmail.com; contact@celor.org.mk; georgiev@celor.org.mk
ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕЛОР – ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ,
Кеј 8-ми септември бр.7, 2420 Радовиш

