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Golbal Environment Facility Small Grants Programme - GEF SGP MACEDONIA
Глобален Еколошки Фонд Програма за мали грантови—ГЕФ ПМГ Македонија

Финансиски помогнати ГЕФ ПМГ Проекти 2007

Потпишување ма Меморандумските договори (од лево кон десно): горен ред: Крсте Јон, ОРТ, Аронија, среден ред: Локален и
Рурален развој, Фагриком, Центар за застапување, долен ред: Пеони, Екосвест

Повик 2007: Првиот повик од новата Оперативна програма на ГЕФ ПМГ– ОП 4, Грант Година 1: 2007 за
поднесување на Проектни Концепти / Предлог Проекти беше објавен на 23 октомври 2007. До крајниот
датум 30 ноември 2007 пристигнаа 46 Проектни Концепти, од кои на 18 им беше им беше посочено
дека можат да продолжат со подготвување на предлог проекти. Вкупната бројка поднесени Предлог
проекти до крајниот рок 31 јануари 2008 изнесуваше 14 предлог проекти: 13 предлог проекти и 1
планирачки грант.
Состанокот на волонтерскиот на Националниот Управувачки Комитет (НУК) се одржа на 01 март и 06
Јуни 2008 кога со консензус беа одобрени 9 проекти (8 проекти и 1 планирачки грант).
ГЕФ ПМГ Македонија потпиша две Писма за обврзаност; едно со МилиеуКонтакт Интернационал и второ
со Британската амбасада во Скопје. Овие Писма обврзуваат паралелно кофинансирање во готовина на
проекти во вкупен износ од 110.000 САД$ од ГЕФ ПМГ Македонија и 200.000 САД$ од кофинансиерите
во ОП4 прва грант година – 2007.
Фондот за грантови изнесуваше 200.000 САД$, додека вкупните барање на предлог проектите беа
385.506 САД$. Вкупната одобрена сума од програмата на ГЕФ ПМГ на одобрените предлог проекти изнесува
200.000 САД$ (со обезбедено кофинансирање од 343.167 САД$ (готовина и матерјални средства).
На страниците кои следат подетално Ви ги претставуваме одобрените проекти.

ИНФОРМАТОР
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Финансиски помогнати проекти на ГЕФ ПМГ ОП4 Година 1: 2007
1. Формирање на Платформа за соработка помеѓу корисниците на грантови од ГЕФ ПМГ Македонија: анализа
на минати/сегашни резултати и препораки за идно стратешко планирање на ГЕФ ПМГ Македонија
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/01

Oрганизација

Здружение на граѓани ЦЕЛОР Скопје

ГЕФ ПМГ доделена сума
Краток опис

4200 САД$
Организирање на средба на ГЕФ грантисти со цел размена на искуства и информации и

креирање на Платформа за соработка за можностите, предизвиците и одржливоста од сите проекти на ГЕФ ПМГ
2. Заштита и ревитализација на биолошката разновидност со промоција на одржлив туризам по должината на
кањонот Матка - Промоција во функција на заштитата на глобално значајните компоненти на биолошката
разновидност во кањонот Матка
Проектeн број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/02

Организација

Здружение за поддршка и унапредување на земјоделството и рурален развој
ФАГРИКОМ, Скопје

Централни области/Оперативни прoграми
Повеќе централни области: Биолошка разновидност, ОП2 - Слатко-водни екосистеми; и
Меѓународни води ОП8 - Оперативна програма заснована на водно тело
ГЕФ ПМГ доделена сума
49600 САД$
Краток опис
Обезбедување на одржливост на животната средина во кањонот Матка во согласност со
со развојот на одржлив туризам, подигањето на јавната свест и едукација на посетителите, локалната заедница и други
граѓани на земјата ќе придонесат за заштита и зачувување на природните богатсва.

Досега ГЕФ

3. Подготвителни активности: Заштита на живеалиштата на глобално загрозените видови лилјаци:
мал потковичар, јужен потковичар, мехелиев потковичар во пештерите Голубарник, Момичек и

ПМГ има
објавено
четири
Повика за
грантови

Орле (Планирачки грант)
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/03

Организација

Спелеолошко Друштво ПЕОНИ, Скопје

Централна област/Оперативна прoграма
Период:
април 2008 – јуни 2008

Биолошка разновидност, ОП 3 – Шумски екосистеми

ГЕФ ПМГ доделена сума 1486 САД$
Краток опис

Заштита на популации на 3 глобално загрозени видови лилјаци со помош на „in situ’’

конзервација на нивните живеалишта во пештерите Голубарник, Момичек и Орле, Македонски Брод.

4. Ова е поврзан свет учествувај и направи го подобар
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/04

Оганизација

ОРТ, Скопје

Централна област/Оперативна прoграма
Неразградливи Oргански Загадувачи, ОП 14 - Оперативна Програма за Неразградливи
Органски Загадувачи
ГЕФ ПМГ доделена сума 14640 САД$
Период:

мај 2008 – март 2009

Краток опис

Намалување на количините на НОЗ преку создавање на услови за одржливо управување на дел

од цврстиот комунален отпад, ПЕТ и пластична амбалажа во домаќинствата и училиштата во Општина Чаир како и
остварување на економски интерес и локален развој за населените места во неа, преку организирано собирање и
продавање на истата како секундарна суровина во 5 Централни училишта.
5. Зарем не си зелен
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/05

Организација

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ, Делчево

Централна област/Оперативна прoграма
Климатски промени, ОП 5 - Отстранување на бариерите кон Штедење на Енергијата и Енергетска
Ефикасност
ГЕФ ПМГ доделена сума 23664 САД$
Период:

август 2008 – август 2009

Краток опис

Намалување на загадувањето на животната средина преку превземање на енергетско-ефикасни

мерки во Делчево: поставување на енергетско-ефикасни сијалици со канделабри за улично осветлување, поставување на
приклучоци за улично осветлување, медиумска промоција на активностите на проектот преку средствата за јавно
информирање и организирање на обуки за енергетска ефикасност.

ИНФОРМАТОР
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6. Зелена Линија на поврзување
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/06

Организација

Извиднички одред КРСТЕ ЈОН, Струга

Централна област/Оперативни прoграми Биолошка разновидност, OП 2 (50%) Слатко-водни екосистеми; ОП 13
(50%) Конзервација и Одржливо користење на биолошката разновидност со важност за земјоделството
Период:
јуни 2008– јули 2009
ГЕФ ПМГ доделена сума 47328 САД$
Краток опис

Спроведувајки ги резултатите од процесот на Зелена Агенда за Вевчани и Битола ќе се делува

на подигањето на јавната свест и менување на јавното однесување за зачувување на биолошката разновидност и
природните богарства кај посетителите и локалната заедница. Активностите се фокусирани на подигнување на одржлив
туризам во Вевчани/ Вевчанските извори како и на заштита и репродукција на Мариовската пчела во битолскиот регион.
7. Велосипеди за сите
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/07

Организација

ЕКО-СВЕСТ, Скопје

Централна област/Оперативна прoграма Климатски промени, ОП 11 - Промовирање на еколошки одржлив транспорт
Период:
април 2008 – септември 2009
ГЕФ ПМГ доделена сума 49888 САД$
Краток опис

Намалување на емисиите на стакленички гасови (CO2) во Скопје преку промовирање на

велосипедот како превозно средство преку овозмување на достапно изнајмување на велосипеди во Град Скопје и
промовирање на велосипедот како средство за јавен транспорт
8. Интегрален пристап за намалување на НОЗ (POPs) за решавање на ПЕТ амбалажата како
отпад и остварување на економски и локален развој во регион на Полог
Проектен број

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/08

Организација

Здружение на граѓани за ЛОКАЛЕН И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, Камењане

Новиот

Централна област/Оперативна прoграма Неразградливи Oргански Загадувачи, ОП 14 - Оперативна
Програма за Неразградливи Органски Загадувачи
Период:
мај 2008 – јуни 2009
ГЕФ ПМГ доделена сума 11052 САД$
Краток опис

Повик за

Намалување на количините на НОЗ испуштени од спалената ПЕТ пластика и

пластична фолија во полошкиот регион односно во село Брвеница, Преку Собирањето на ПЕТ се
остварува и економски интерес и локален развој во оваа рурална Општина

MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/09

Организаци

Здружение на граѓани АРОНИЈА, Делчево

четвртина

Централна област/Оперативна прoграма Биолошка разновидност, ОП 13 - Конзервација и Одржливо
користење на биолошката разновидност со важност за земјоделството
Период:
април 2008 – јуни 2008
ГЕФ ПМГ доделена сума 5452 САД$
Краток опис

очекува во
последната

9. Да ги вратиме старите сорти на јаболко и круша на нашите трпези
Проектен број

грантови се

од 2008

Заштита и обнова на стари сорти на јаболка и круша во Пијанечко –Малешевскиот регион со

детерминирани 10 стебла на стари сорти на јаболко и круша, земени 200 калем гранки и калемени 1500 садници.

Статистика на одобрени проекти по централни области

ГЕФ централни
Области

OP4 Грант Година 1 (2007)
Вкупно

ГЕФ ПМГ

OP4 Грант Год ина 1( 2007)

Кофинансирање
22%

Биолошка
разновидност

183748

54266

129482

Климатски
промени

202950

73552

129398

34%
Биолошк а раз новид ност
К лим ат ск и пром ени
7%
Нераз град ливи Oрганск и
Загад увачи

Неразградливи
Oргански
Загадувачи

36744

18382

18362

Повеќе централни
области

119705

53800

65905

ВКУПНО (САД$)

543167

200000

343167

Повеќ е цент рални област и

37%
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Фокус кон успешен проект: Пеони (планирачки грант)
Проектот овозможи, за прв пат во Македонија да
се започне со подготвителни активности да се
заштитат пештерите – живеалишта на лилјаците.
Посетени се сите три пештери (Орле, Момичек и
Голубарник) со цел да се направи увид дали во
нив има лилјаци; при тоа во две од нив се
најдени колонии на лилјаци. Постигнатата е
согласност (потпишан Меморандум за соработка)
за заеднички цели и делување помеѓу СД Пеони
и Општината Македонски Брод и ЕД Треска и е
добиена подршка од Владините институции што
претставува позитивен пример на делување за
заштита и одржливо користење на биолошката
разновидност и промоција на екотуризмот и
спелеотуризмот како можност за економски
развој, напредок и поврзување на регионот
Македонски Брод.
Влез во пештерата Голубарник

Колонија на лилјаци во пештерата Орле

За следни проектни активности се планираат:
• Мониторинг на лилјаци во пештерите
Голубарник,
Момичек
и
Орле
и
утврдување
присуство
на
глобално
загрозени видови и видови на Европската
црвена листа, како и детална проценка
на
состојбата
на
хабитатот
и
загрозеноста.
• изработка
на
техничко-градежна
документација и поставување на метални
врати на влезовите во пештерите,
• активности со кои граѓаните од локалната
заедница ќе се едуцираат,
• Уредување на пешачката еко-патека од
селото Белица до пештерите Голубарник,
Момичек и Орле.
• Промовирање на постигнатите резултати
во пошироката заедница.

ЗА ГЕФ ПМГ
Глобалиот Еколошки Фонд-ГЕФ обезбедува финансиска помош за државите во развој и за државите со економии во
транзиција за покривање на зголемените трошоци во врска со заштитата и управувањето со глобалната животна
средина. ГЕФ Програмата за мали грантови—ПМГ е спроведувана од УНДП во име на трите агенции на ГЕФ –
Програмата за Развој на Обединетите Нации - УНДП, Светска Банка и Програмата за животна средина на Обединетите
Нации - УНЕП – и е извршувана од Канцеларијата за Проектни Услуги на Обединетите Нации – УНОПС. Уште од самиот
почеток во 1992, ГЕФ ПМГ преку поддршката на здруженија на граѓани – ЗГ (невладини организации), промовира
активности за адресирање на глобалните грижи во областа на животната
средина. ПМГ има за цел да доведе до глобални еколошки придобивки во
АДРЕСА:
централните области на ГЕФ:
М-р Златко Самарџиев
Национален Координатор
• зачувување на биолошката разновидност,
Мелита Иванова
• заштита на меѓународните води,
Асистент на програмата
• намалување на гасовите кои предизвикуваат промени на климата,
бул. Водњанска 15/6, 1000 Скопје,
• спречување на деградација на земјиштето (примарно обезшумувањето
Македонија
и опустинувањето), и
Тел/факс: +389-(0)2-310.99.56
www.gefsgpmacedonia.org.mk
• отстранување на неразградливите органски загадувачи (НОЗ) преку
ел.пошта: info@gefsgpmacedonia.org.mk
локални пристапи.

