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FACT SHEET 

GENERAL OBJECTIVE 

  
A strong and vibrant civil society that plays a meaningful role in the process of 
decarbonization, transformation, and renewal of the society, resulting in a 
clean environment, green economies, and healthy citizens in North Macedonia. 
  

SPECIFIC OBJECTIVES 

 
1. Strengthen and empower the civil society to take part in climate-

related decision-making and take local action through improving their 
capacities, knowledge, and skills and providing the necessary 
resources for this work. 

2. Increase public awareness about the possibilities for low carbon 
economies and green transformation and build public pressure on 
institutions to ensure these developments through policy 
and program changes. 

  

TARGET GROUPS 

  
• Members of the Climate Coalition and Ekosfera network, amounting to 

around 80 CSOs active in the field of environmental protection; 
• More than 200 existing grass-root CSOs’, national CSOs, formal and 

informal networks addressing different areas/sectors which are 
relevant to climate change. 

  
 

 
 

BENEFICIARIES 

 
• Governmental institutions of the system- central and local 

governments, more specifically - Ministry of Economy, Ministry of 
environment and physical planning, Ministry of agriculture, forestry 
and water management, Vice prime Minister office responsible for the 
economic affairs,  

• Municipalities, Centеrs for regional development, members of 
Parliament, etc. 

• Approximately 2 million citizens in North Macedonia which represents 
the general public, with a specific focus on vulnerable groups such as 
women, youth, the elderly, and impoverished communities. 

  

STAKEHOLDERS 

 
• CSO networks from different sectors- anti-poverty, rural development, 

forestry, etc. 
• Business associations, Chamber of commerce (energy, tourism, etc). 
• Trade Unions and their associations (farmers, forest associations, fire 

prevention associations, etc). 
• Protected areas authorities (national parks, monuments of nature, etc). 

  

EXPECTED RESULTS 

1. Strengthened capacities of civil society organization. 
2. Ensured participation of CSOs in policy change. 
3. Support to CSO organization for climate actions - grants to 20 CSOs in the 

amount of 400.000 euros. 
4. Improved visibility, communication, and advocacy of CSOs. 
5. Increased credibility of CSOs and mobilization of citizens for 

climate action. 



                                                                                                                                                       

 
Граѓанските организации во aкција за климатските 
промени  - 01 јуни 2021 – 31 мај 2024 
 

ИНФОРМАЦИИ И ФАКТИ ЗА ПРОЕКТОТ 

   ГЛАВНА  ЦЕЛ  

 
Силно и енергично граѓанско општество, кое игра значајна улога во 
процесот на декарбонизација, трансформација и обнова на општеството, 
што резултира со чиста животна средина, зелена економија и здрави 
граѓани на Северна Македонија. 
 

  СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ  

 
1. Зајакнување и поттикнување на граѓанското општество да се 

вклучи во процесот на донесување на одлуки и превземање на 
локални акции, јакнејќи им ги нивните капацитети, знаења и 
вештини и обезбедувајќи ги потребните ресурси за оваа работа. 

2. Зголемување на јавната свест за можностите за економија со 
низок јаглерод и зелена трансформација и градење на јавен 
притисок на институциите за да се обезбеди овој развој преку 
промена на политики и програми.  

ТАРГЕТ  ГРУПИ  

 
• Членовите на мрежите на Коалицијата за Клима и Екосфера, кои 

бројат околу 80 активни ГОи во полето на заштита на природата; 
• Повеќе од 200 постоечки основни организации, национални ГОи, 

формални и неформални мрежи кои адресираат различни 
области/сектори коишто се релевантни на климатски промени. 

 

   КОРИСНИЦИ  

 
• Владини институции од централната и локалната власт:  

Министерство за Економија, Министерство за животна средина и 
просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и 
управување со вода, канцеларијата на вице-премиерот одговорен за 
економски прашања. 

• Општините, Центрите за регионален развој, членови на Парламент, и 
тн.  

•  2 милиони жители на Северна Македонија кои ја претставуваат 
јавноста, со специфичен фокус на ранливи групи, како жени, млади, 
стари и сиромашни заедници.  

  

 ЗАСЕГНАТИ  СТРАНИ  

 
• Мрежата на ГОи  од различни сектори - туризам, рурален развој, 

шумарство, и др. 

• Бизнис асоцијации, Стопанска комора (енергија, туризам, итн). 
• Синдикати и нивни здруженија (фармери, шумарски асоцијации, 

здруженија за заштита од пожари, итн). 
• Властите на заштитени подрачја (национални паркови, 

споменици на природата, итн). 

ОЧЕКУВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  

1. Зајакнување на капацитети на граѓански организации. 
2. Обезбедување на учество на ГОи во промена на политиките. 
3. Поддршка на ГОи во климатски акции – 20 доделени грантови на 20 ГОи 

во вредност од 400.000 евра. 
4. Подобрена видливост, комуникација и застапување на ГОи. 
5. Зголемен кредибилитет на ГОи и мобилизација на граѓаните за 

климатска акција.  


