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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: Архус столче
Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SH-AС; 03-30/2-2
Вкупен буџет на проектот: 595,800.00 МКД; 9.686 EUR
Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 595,800.00 МКД; 9.686 EUR
Целни групи: Претставници на локалната самоуправа од општина Богданци; Локални
граѓански организации од општина Богданци; Студенти на прв и втор циклус на студии на
правен факултет од општина Богданци.
Име на организацијата лидер на проектот: Здружение за развој, едукација и еколошка
етика – ПОЛИМАТ 13
ПОЛИМАТ 13 работи на создавање на еколошка одржливост со обновливи технологии со
ангажирање на вода – клима – енергија – биодиверзитет – почва – соработка – култура.
Здружението постои од 2013 година и посветено работи на унапредување на животниот
стандард преку едукација, информирање и истражување, како и поттикнување на
населението на соработка со локалната самоуправа заради заштита и унапредување на
состојбите за поквалитетен живот.

1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Општа цел на проектот: Подобрување на управувањето со животната средина преку
зголемени знаења и учество на засегнатите страни во носењето на одлуки во општина
Богданци.
Специфична цел 1: Креирање на механизам за вклучување на граѓанските организации во
процесот на донесување одлуки од областа на животната средина на локално ниво.
Специфична цел 2: Зајакнување на капацитеите на засегнатите страни за имплементација
на Архуската Конвенција.

This project is funded by
European Union

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ
Активност 1: Изработка на Водич за Архуска Конвенција за локални самоуправи;
Активност 2: Застапување за одлука на Совет на општина Богданци за вклучување на
ПОЛИМАТ 13 во процесот на консултација и носење на одлуки за прашања поврзани со
животната средина – Архус столче.
Активност 3: Организирање на обука за претставници на локалната самоуправа од
општина Богданци;
Активност 4: Организирање на обука за студенти на прв и втор циклус на студии на правен
факултет и претставници на локални граѓански организации од општина Богданци.

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Проектот започна на 15 јуни 2020, со времетраење од 6 месеци, до 15 декември 2020.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Надица Маџирова, Проектен координатор
Моб: +389 75 393 306
nadicamadzirova@gmail.com
ПОЛИМАТ 13,
ул. Маршал Тито бр. 64, 1484 Богданци, Македонија

