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Повик 2005: Првиот повикот за грантови на програмата ГЕФ ПМГ беше објавен на 22 Ноември 2005.
Првиот повик беше без определен краен рок за предлог концепти но со одреден краен рок за
пристигнување на предлог проекти - 30 Јануари 2006. Во периодот Ноември 2005–Јануари 2006 во
канцеларијата на ГЕФ ПМГ пристигнаа 68 Проектни Концепти, од кои на 15 предлог концепти им беше
одобрено да ги развијат Предлог Концептите во Предлог Проекти. Состанокот на волонтерскиот
Националниот Управувачки Комитет (НУК) се одржа на 17-18 февруари 2006 и од 10 пристигнати
предлог проекти 4 предлог проекти беа оценети како најуспешни и како такви се одобрени за
финансирање од Фондот на ГЕФ ПМГ. Фондот за грантови за првиот повик изнесуваше 150.000 САД$,
додека вкупните барање на предлог проектите беа 153.712 САД$. Вкупната одобрена сума од програмата
на ГЕФ ПМГ на одобрените предлог проекти изнесуваше 67.478 САД$.
Повик 2006: На Повикот за поднесување на Проектни Концепти / Предлог Проекти за Грант Година 2:
2006, објавен на 30 Март 2006, до крајниот датум 24 Април 2006 пристигнаа 36 Проектни Концепти,
од кои за 15 беше одобрено да се развијат во предлог проекти, плус 4 одобрени но неподнесени во 2005
што доведе до вкупно 19 предлог проекти кои требаше да се поднесат за ко-финансирање. Вкупната
бројка поднесени ПП до крајниот рок 19 Јуни 2006 изнесуваше 12 предлог проекти и 2 Планирачки
Грантови. Во овој втор грант циклус за кофинансирање за време на Петтиот состанок на Националниот
Управувачки Комитет (НУК) (одржан на 07 и 13 Јули 2006) во Втората Грант Година 2006 со консензус
од страна на волонтерскиот НУК беа одобрени 7 проекти и 2 планирачки грантови во вкупен износ од
112.444 САД$.
Вонреден Повик 2006: На ВОНРЕДНИОТ ПОВИК од 2006 за поднесување на предлог проекти, објавен на
2 Април 2006, до крајниот рок 28 Мај 2006, ЗГ беа повикани да поднесат предлог проекти по скратена
постапка односно без поднесување на предлог концепти и директно со подготвување и поднесување на
предлог проекти. Вкупниот износ на Вондредниот повик за кофинансирање на проекти изнесуваше
227.000 САД$. На повикот пристигнаа 27 предлог проекти, од кои 12 беа административно одбиени (без
потребни документи, непотполнети, без обезбедено кофинансирање, пристигнати после крајниот рок). На
состанокот на Националниот Управувачки Комитет (НУК) кој се одржа на 23 Јуни 2007, се
разгледуваа 15 предлог проекти и со консензус беа одобрени 12 предлог проекти.
Повик 2007: во тек е четвртиот повик за грантови со краен рок за пристигнување на проектни концепти 30 ноември 2007 и предлог проекти 31 јануари 2008.
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1. Интегриран пристап за намалување на испуштањето на НОЗ за решавање на проблемот со
пластичната фолија како отпад и остварување на економски локален развој (ЗАТВОРЕН)
Проект:
MKD/OP3/01/06/01
Организација:
Еколошко Друштво ПЛАНЕТУМ Струмица
Период:
март 2006 – август 2007 (продолжен до октомври 2007)
Статус на проектот:
Проектот е успешно завршен и планираните резултати според работните планови
се постигнати. Формирани се граѓански комитети во Куклиш и Просениково, добиено е јавно мислење од
двете села во врска со животната средина и пласичниот отпад од чие мислење се креирани и извештаите
за состојбата со животната средина во двете населени места Куклиш и Просениково. Врз основа на
изработените извештаи за состојбата со животната средина се одредени приоритетни еколошки проблеми
кои подоцна од продажбата на отпадна пластична фолија ќе се решаваат приоритетните проблеми во
населените места каде се спроведува проектот. Набавен е камион за собирање на отпад. 40 луѓе се
обучени за штетноста од спалување на пластична фолија кои ќе го олеснат процесот за помасовно
вклучување на населението за колекција на отпадната пластична фолија и организирано продавање со
цел решавање на еколошки проблеми имено се работи за луѓе кои присуствуваа на работилницата за
утврдување на приоритетни еколошки проблеми. Запознаените граѓани собраа околу 3.5 тони отпадна
пластична фолија во двете села што индирекно допринесува не спалување на 3.150 килограми отпадна
пластична фолија а со тоа и не испуштање на диоксини и фурани. РЕПЛИЦИРАЊЕ: Моделот на ПЛАНЕТУМ
(откуп на ПЕТ шишињата од училиштата) е земен како водечки модел за проектот на УСАИД. Истовремено
истиот проект се реплицираше во Кратово преку одобрениот и тековен проект од Вонредниот Повик на
ГЕФ (Да не дозволиме пластиката да го надживее човекот, МКД/ОП3/02/07/16, ЗГ Сончев рид Рајковац,
Кратово).
2. Интегрална Заштита на јаболковото производство во Преспа (ЗАТВОРЕН)
Проект:
MKD/OP3/01/06/02
Организација:
СЗ ОБЕДИНЕТИ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛИ– Ресен
Период:
март 2006 – февруари 2007
3. Енергетски ефикасна општина – Јегуновце (ЗАТВОРЕН)
Проект:
MKD/OP3/01/06/03
Организација:
ПРОАКТИВА – Скопје
Период:
март 2006 – март 2007 (продолжен до Април 2007)
4. Заштита на автохтона сорта на сина слива во Пијанечко (ЗАТВОРЕН)
Проект:
MKD/OP3/01/06/04
Организација:
Здружение на граѓани АРОНИЈА – Делчево
Период:
март 2006 – декември 2007
Статус на проектот:
извршена анализа на состојбата со дрвјата на сивата слива; заради заразеност
на сите дрвја проектот е прекинат; организирана средба со локално население каде се претставени
резултатите на проектот.

во 2005

Фокус кон успешни проекти: Проактива и ...

Изолирање на
прозорците во
градинката во
Јегуновце

Проектот успешно завршен со организирани теоретско-практични обуки за енергетска
ефикасност и сончева енергија како и во многу наврати извршени интервенции за
заштеда на енергијата (поставени 2.100 метри силиконски ленти, два сончеви системи
за добивање на топла санитарна вода, 130 големи рајбери за затворање на
прозорците, 420 енергетски ефикасни светилки од 21W и 24W, промена на 150 метри
квадратни скршено стакло) во Јегуновце, Јанчиште и Ратае, Шемшево Озормиште,
Прељубиште, Копанце, Вратница (вкупно 56 волонтери присутни и обучени на обуките
за енергетска ефикасност, 33 волонтери присутни и обучени на обуката за сончева
енергија); дистрибуирани 1000 налепници со едукативна содржина, Испечатени се 300
прирачници за енергетска ефикасност (200 на македонски и 100 на албански јазик),
Дистрибуирани се 1.500 постери со едукативна содржина за енергетска ефикасност;
Организирана изложба на слики и фотографии за презентација на проектот во
Мултимедијалниот центар Мала станица, Скопје

...Обединти Агропроизводители

Проектните активности завршени според планираното набавена и поставена
опрема – 2 Автоматски мониторинг станици, обучени НВО членови за нејзино
ракување, организирани средби со локалното население и нивно запознавање
со потребата од намалување на загадувањето на почвата,
Поставување на
воздухот и водите од неправилната употреба на пестицидите,
автоматски
организирано е-маил поврзување за дистрибуција на
информации.
ЗГОЛЕМУВАЊЕ:
уште
една
Автоматски мониторинг станица
мониторинг станици, од Проектот Преспа Парк (GEF FSP).
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5. Одржливо производство на био дизел (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/06/05
Организација:
Здружение на граѓани со телесен и ментален хендикеп ЗВЕЗДА, Македонска Каменица
Период:
август 2006 – февруари 2008
6. Долен тек на река Бабуна и кањонот Пешти (ВО ЗАВРШНА ФАЗА)
Проект:
MKD/OP3/02/06/06
Организација:
Еколошко Друштво ВИЛА ЗОРА, Велес
Период:
август 2006 – мај 2007 (продолжен до декември 2007);
Статус на проектот:
Завршени Активности: Едукативен семинар на тема: Заштита на загрозени видови на птици,
Едукативен семинар на тема: Еко-туристички потенцијал на река Бабуна, Работилница на терен за презентирање на
туристичките потенцијали на локалното население, изработка на едукативно-информативни флаери и нивна
дистрибуција, одредување на местата за хранилката и видиковецот, изградба на хранилка за мршојадци, обезбедување
на материјал за изработка на патокази, клупи, корпи, информативни табли и продажни пунктови. Изработени
информативни табли, патокази, корпи за отпад, клупи и продажни пунктови, ТВ спот и информативен леток.
7. Ревитализација на стаништето на жолтиот локван во Охридското езеро (ВО ЗАВРШНА ФАЗА)
Проект:
MKD/OP3/02/06/07
Организација:
МАКЕДОНСКО ЛИМНОЛОШКО ДРУШТВО, Охрид
Период:
август 2006- јануари 2008
Статус на проектот:
Засадените примероци од жолтиот локван успешно опстојуваат во засадените локалитети
(Охрид) каде се спроведува секојдневна контрола на садниците, одржана јавна трибина “Враќање на жолтиот локван во
старото живеалиште” (х. Милениум, Охрид, декември 2007); изработена е информативна табла за значењето на жолтиот
локван и официјално промовирана пред локалните и националните медиуми (Радио Охрид, ТВ Морис, ТВМ, МТВ, А1,
Телма, Миа, Вест Утрински, Дневник).
8. Адаптирање на локалитетот Рибарско село во Отешево во пилот центарот за порибување со мониторинг
станица (ЗАТВОРЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/06/08
Организација:
МУЗИЧКА МЛАДИНА, Ресен
Период:
август 2006- јуни 2007
9. Обучен центар за одгледување на мариовска пчела и производство на органски пчелни производи
(АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/06/09
Организација:
Здружение на земјоделски производители РАНКОВЦЕ, Ранковце
Период:
август 2006- мај 2008 (продолжен до август 2008)
Статус на проектот:
Пчелните семејства се во состојба за зазимување, извршено е прихранување, како и
превентивна заштита од штетници и болести. Мед не е ваден поради долготрајната суша. Уредена е локацијата за
пчеларникот, посејана со трева, насадени дрвја. Сместени се 50 пчелни семејства, доведена вода до пчеларникот.
Салата за обуки е во фаза на дозградба (комплетирани се камените зидови, поставена е монте плоча). Пчеларското
производство е пријавено во надлежните институции овластени за инспектирање.

Фокус кон успешени проекти: Звезда и...
Извршено жнеење на земјоделски површини со маслодајна репка, започната диструбуција на
производениот биодизел до земјоделците (Јуни/Јули 2007), зголемување на дистрибутерните
места за собирање на отпадно масло за јадење (Студентски Дом- Скопје мај ‘06), медиумска
покриеност на проектните активности (Дневник). ЗГОЛЕМУВАЊЕ: Проект за правење на web
-страна за промоција на проектот на ГЕФ ПМГ, поднесен до МИМ е одобрен за финансирање
(114.000 МКД).

...Музичка Младина

Македонски
биодизел

Проектот е успешно реализиран со извршен ремонтот на два брода за
мониторинг; Пристапни мостови и старите традиционални коци се
завршени; организирана и спроведена теоретска и практична обука за
вршење мониторинг на 10 млади од крајезерските села и членови на
невладини организации 30 легла за калифорниски црви се ставени во
функција, воспоставено е парнерство меѓу концесионерот на езерото,
невладиниот сектор (Музичка младина и Спортско риболовно друштво),
властите (национално и локално ниво) и локалното
Традиционален население (претежно млада популација); обезбедени се
рибен помладок и храна за прехранување. Проектот заврши
начин на
со голема јавна акција со “свечено” порибување.
рибарење
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10. Експериментално производство на биодизел во Источна Македонија на земјоделски површини
загадени со тешки метали (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/06/10
Организација:
Центар за регионални истражувања и соработка СТУДИОРУМ, Скопје
Период:
ноември 2006 – март 2008 (продолжен до Јули 2008)
Статус на проектот:
Пресата со задоцнување треба да пристигне во Пробиштип во наредниве недели,
подготовката на просториите исто така се во тек. Површините кои се засадени со есенската сеидба се во
добра општа состојба. На некои површини е присутно измрзнувања на посевот на посевот, и на сите
површини репката е во слично почетно никнување. Дадени се препораки на земјоделците колку губре да
фрлат за пролетно прихранување, како и какви мерки да преземат за заштита од плевели. ЗГОЛЕМУВАЊЕ:
Општината Пробиштип во името на проект финансиран од ГЕФ, доби средства од ГТЗ РЕДЕМ за набавка на
реактор и миксер за биодизел (јуни 2007). Реактор заедно со пресата за маслодајна репка, ќе бидат
инсталирани во училиштето во село Стрисовци, со што ќе се оформи една цела производна линија.
11. Заштита на автохтона домашна раса овци Праменка (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/06/11
Организација:
Здружение на производители на органска храна БИОФАРМ-БИЉИНО, Ранковце
Период:
август 2006- јуни 2008 (продолжен до Јули 2008)
Статус на проектот:
Земена е втората тура од 102 јагниња и се однесени на фармата, во моментот има
230 јагниња, 5 овци и 1 овен, а за чување на земени се 4 кучиња (1 година, 1 од неколку месеци и 2 кучиња
од 1,5 месеци). Пријавени јагнињата за субвенции и фармата за органско производство во подрачното
одделение на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во Крива Паланка. Редовна
контрола од Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство за состојбата и бројот на овци во
стадото. Изнајдено добро место за градење на зимска фарма и почнати се преговори за купување на местото.
Во соработка со фирмата Балкан Биосерт продолжена е инспекцијата за сертификација на органското
производство и кон крај на годината добиен е сертификат за Органско во конверзија. Редовно се купува
кабаста храна и концентрирана храна која потекнува од органски сертифицирани ниви. Во фебруари 2008
ојагнети се две овци и од нив добиени се две машки јагниња. Во периодот на презимување се планира како
да се организира оваа лето да се искористи можноста за косење на постоечките пасишта и нивно
мелиорирање и засејување на разни тревни смески.
12. Заштита и ревитализација на биолошката разновидност со промоција на одржлив туризам по
должината на кањонот Матка (ЗАТВОРЕН)
Планирачки грант:
MKD/OP3/02/06/012
Организација:
Здружение за поддршка и унапредување на земјоделството и рурален развој
ФАГРИКОМ, Скопје
Период:
октомври 2006 – декември 2006
13. Модерни методи за управување со органски отпад во Преспа (ЗАТВОРЕН)
Планирачки грант:
MKD/OP3/02/06/013
Организација:
НВО ФОКУС, Ресен
Период:
септември 2006 – март 2007
Статус на проектот:
Утврдување на локациите на деградираното земјиште и извршена лабораториска
анализа, одржани семинари за органско земјоделско производство и управување со органски отпад, набавка
на 10 компостерки, организирана кампања за користите од органскиот отпад.

Фокус кон успешни проекти: Фагриком
Сите проектни активности на планирачкиот грант се финализирани:
2 технички документи - 1. изработка на техничка документација за
уредување на левата страна од езерото Матка, инфо центарот,
набљудувачницата, 2 огништа и поило за животни и 2. Анализа на
предвидените градежни активности и можните влијанија од развојот
на одржливиот туризам врз биодиверзитетот; организирано научно
патување (претставници на општината, експерт и членови на НВОи)
на НП Пелистер со посета на село Брајчино. Планирачкиот Грант
прерасна
во
Полн
Проект
(MKD/SGP/OP4/CORE/01/07/02,
кофинансирање град Скопје и општина Сарај) и се премина на
реализирање на зацртаните активности: развојот на одржлив
туризам, подигањето на јавната свест и едукација на посетителите,
локалната заедница и други граѓани на земјата, поставување на
информативна табла (мапа со знаменитости, генерални информации
за кањонот со посебен акцент на ретката и ендемична флора и
фауна и 10те златни правила за однесување во природата),
промоција на Матка, градежни работи (реконструкција на
постоечките патеки, поставување парковска опрема (маси,
клупи и заштитна ограда); воспоставување Инфо Центар.
Matka
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Финансиски помогнати проекти на ГЕФ ПМГ Вондреден Повик Година 2: II- 2006
14. Заштита на биволите како загрозен животински вид (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/14
Организација:
Здружение на граѓани БИОСФЕРА, Битола
Период:
септември 2007 – октомври 2008
Статус на проектот:
Во тек е изработка на Развоен план за зголемување на бројот на биволите и
интензивно се работи на изнаоѓање на иднo одржливо кофинансирање (специјализирана млекара за мозарела
Фејзи, Гостивар).
15. Практична заштита на билошката разновидност преку активно учество на локалната заедница
(АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/15
Организација:
Здружение на граѓани УТРО, Ново Село
Период:
септември 2007 – јуни 2008
Статус на проектот:
Проектните активности се спроведуваат според планираното темпо: одржана прес
конференција за започнување на проектот, подготовка и припрема на каталог, изработка на клупи и маси;
проектниот тим се судри со проблем со трансферот на првата рата будејки дел од средствата (92.000 МКД) се
блокирани во Македонска Банка.
16. Да не дозволиме пластиката да го надживее човекот (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/16
Организација:
Здружение на граѓани СОНЧЕВ РИД РАЈКОВАЦ, Кратово
Период:
септември 2007 – март 2009
17. Вељуса зелено уредна водено чиста средина (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/17
Организација:
Здружение на граѓани за заштита на води и водени површини во струмичкиот регион
ПЕЛАГОН, Струмица
Период:
септември 2007 – април 2008
Статус на проектот:
Најголемиот дел од проектните активности се завршени: поправка на две чешми,
скалници од камен чистење на водоток, изработен леток, садење на домородни дрва. Грантистот најави
барање за пренамена на буџетот.
18. Детските градинки- пример за енергетска заштеда на енергија (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/18
Организација:
Здружение на Граѓани Центар за интегрална рехабилитација ВИГОТСКИ, Велес
Период:
септември 2007 – ноември 2008
Статус на проектот:
Согласно на планираното, завршено е: припрема и поставување на соларни
колекторски системи и енергетско ефикасно осветлување на два објекта на детската градинка Димче Мирчев,
свечано отварање на соларниот систем, изработен е ТВ спор; во тек е изработка на интерактивно ЦД.
19. Соларно сушење на прехранбени производи (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/19
Организација:
Асоцијација за истражување развиток и заштита на живиот свет БИО-ТЕК, Скопје
Период:
септември 2007 – февруари 2009
Статус на проектот:
Проектот се спроведува: изготвување на типски проекти за соларни сушалници и
започната конструкција и инсталација на соларни сушалници во Валандово. Заради несоодветност на теренот
на втората локација (н. Илинден), во согласност со Националниот Координато, изнајдена е нова локација:
Јавна установа за згрижување на деца со воспитно- социјални проблеми (н. Бутел), по што Био-Тек и и
Установата склучија Договор за соработка.

Фокус кон успешни проекти:
Сончев рид
Извршената
анкета
на
населението
за
состојбата на отпадот во домаќинствата,
оформени собирни пунктови за пластика, и
набавка на товарно моторно возило се само
дел од извршените проектни активности.
ЗГОЛЕМУВАЊЕ:
Парнерот
на
проектот
(Регионален центар за одржлив
развој, Кратово) има добиено
Учесниците
финансиски средства од ИФЦ и
го
ФОСИМ за зајакнување на мрежата
депонираат
на индивидуални собирачи на
првото
пластика, набавка на заштитна
пластичнo
облека, едукација и кампања и
шише
одбележување на Денот на планетата
Земја.

Досега
ГЕФ ПМГ
има
објавено
четири
Повика
за
грантови
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20. Енергетска ефикасност и еколошки бенефити со рационално искористување на геотермалните води во
Општина Кочани (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/20
Организација:
Здружение на граѓани ЕДНАКВИ ЗА СИТЕ, Кочани
Период:
септември 2007 – мај 2008
Статус на проектот:
Според утврдената динамика на проектот, досега се остварени следните проектни активности:
распишан конкурс и избрани изработувачи за санација и реконструкција на грејна инсталација во 2 основните училишта,
извршена е промоција на проектот во неколку наврати во локалниот медиум Инфо кочани и на Саемот на општините,
изработен флаер со основните информации за проектот.
21. Парк шума во локалитетот Мерите општина Штип (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/21
Организација:
Здружение на граѓани ДОГАН, Штип
Период:
септември 2007 – март 2009
Статус на проектот:
Првичните проектни активности се спроведени: Садници (околу 5-6000, багрем и црн бор) се
добиени од Ј.П Македонски шуми и пошумувањето се планира да биде во Март 2008, првичната верзија на брошурата е
изработена и се работи на нејзино подобрување.
22. Одгледување на домашни сорти на житни култури (пченица, пченка, рж) и нивна преработка на
традиционален начин (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/22
Организација:
Здружение на одгледувачи на печурки БУКОВКА, с. Петралица, Крива Паланка
Период:
септември 2007 – мај 2009
Статус на проектот:
Набавени повеќе сорти на старо семе од пченица, рж, пченка, а најдено и од овес и јачмен од
повеќе краеви низ Македонија. Површините предвидени за сеење се изорани, наѓубрени и посеани.
23. Заштита и одржливо користење на афтохтоното домашно говедо (Буша) во Малешевијата (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/23
Организација:
Здружение на граѓани БИОМАЛЕШ, Пехчево
Период:
септември 2007 – септември 2008
Статус на проектот:
Согласно на планираното, следниве проектни активности се спроведени: адаптација и
подготивка на штала, набавка и формирање на матично стадо буша, изработен флаер. Единствен проблем на проектот е
покачената цена на сточната храна.
24. Да ги зачуваме бистрите води на Пелистер: поттикнување на одржливиот развој во сливот на река
Шемница (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/24
Организација:
Алијанса за соработка за езерата во Охрид и Преспа-АЛЛКООП, с. Лескоец
Период:
септември 2007 – март 2009
Статус на проектот:
Реализирани се пет теренски посети заради поблиско утврдување на локациите за изградба на
објектите за собирање и преработка на шталското ѓубре. Изработен е извештај за проценката на количините на шталско
ѓубре и влијанието на домаќинствата. Другите активности од првиот тримесечен период не беа реализирани поради
стопирањето на активностите кои требаше да се реализираат преку финансиската контрибуција од Швајцарската
агенција за соработка и развој (SDC).
25. Енергетски ефикасна општина - втор дел (АКТИВЕН)
Проект:
MKD/OP3/02/07/25
Организација:
Здружение на граѓани ПРОАКТИВА, Скопје
Период:
ноември 2007 – март 2009
Статус на проектот:
Започнато е со набавка на матерјали за изработка на соларни панели како и енергетско
ефикасни матерјали, претставување на проектот во локалните медиуми (Македонско радио, Канал 5, Телма и МТМ), сите
едукативни матерјали од првичниот проект (постери, едукативна публикација) се преведени на ромски и албански јазик.

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.

