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ПОКАНА 
За учество во работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето 

на ИПА 2014-2020“ 

 

Почитувани колеги, 

Со задоволство Ве покануваме да се пријавите за учество на работилницата „Учество на 
граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“ која ќе се одржи од 27-28 
февруари, 2014 година во хотел Метропол, Охрид. 

Оваа работилница се спроведува во рамки на проектот „Координирано учество на 
граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2 фондовите- Програмирање релевантно 
за активни граѓани“1. Проектот се спроведува од Еко-свест и партнерски организации2 и ги 
има следните цели: да го зајакне граѓанскиот сектор за учество во подготовката на 
Националниот стратегиски документ (НСД) и да формира формална структура со избрани 
претставници од граѓанскиот сектор со цел имплементација на принципот на партнерство 
со централните институции во Македонија во програмирањето на ЕУ фондовите во 
Македонија. 

НСД за Македонија ќе биде донесен од страна на ЕК во април 2014 г. Во меѓувреме тој ќе 
се доработува и подобрува. Граѓанските организации мора да земат активно учество во 
овој процес за Македонија конечно да добие вистински документ од каде што успешно ќе 
се користат ИПА-средствата во следниот програмски период. Согласно тоа, планираната 
работилница нема да се фокусира на можностите за финансиска поддршка за граѓанскиот 
сектор, туку за потребите на владините институции и  вистински реформи во сите 
сектори.    

На работилницата освен воведот за ИПА и програмирањето, ќе се посвети време на 
прибирање на мислењата и предлозите на граѓанските организации за подобрување на 

                                                           
1 Финансиската поддршка е преку проектот на УСАИД и Фондација Отворено општество - Македонија за граѓанско 
општество. 
2 Партнерски организации на проектот се Аналитика, Асоцијација Зенит, Македонски центар за европско образование, 
Институт за европска политика, Реактор, Фронт 21/42 а активностите се поддржани од Центар за граѓански комуникации, 
Фондацијата Отворено општество - Македонија и од претставничката на Граѓанска платформа во Националниот совет за 
евроинтеграција. 
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Националниот стратешки документ, кој ќе ги постави насоките за ЕУ фондовите во 
следните 7 години. Работата ќе биде организирана во 7 сектори (дефинирани во 
стратешкиот документ) и тоа: 1) демократија и владеење, 2) владеење на правото и 
темелни права 3) животна средина, 4) транспорт, 5) конкурентност и иновација, 6) 
образование, вработувања и социјални политики, 7) земјоделство и рурален развој. 
Прекуграничната соработка ќе биде дискутирана како хоризонтална тема.   

Освен тоа, ќе биде презентирана идејата за формирање на консултативен механизам 
помеѓу граѓанскиот сектор и Владата на РМ за потребите на програмирањето на ИПА 
фондовите во Македонија. За таа цел ќе биде организиран процес на избор на 
претставници на граѓанскиот сектор за секој дефиниран сектор. Процесот ќе биде 
организиран транспарентно и ќе овозможи: 

• Дефинирање на критериуми кои треба да ги исполнува секој кандидат, 
• Дефинирање на обврските кои треба да ги има секој избран претставник, 
• Кандидирање на претставници за секторите, 
• Презентирање на сите кандидати, и 
• Избор на претставници преку гласање и верификација на резултатите од 

воспоставена Верификациона комисија (од присутните учесници на 
работилницата). 

 
Би сакале да напоменеме, дека партнерските организации кои ја организираат оваа 
работилница НЕМА да се кандидираат, туку имаат цел да го пренесат своето знаење и да 
служат како поддршка за избраните претставници. 

Секоја претставник на организација заинтересиран да учествува на овој настан ќе треба 
да ја пополни пријавата во прилог на оваа покана и најдоцна до 17ти февруари да ја 
испрати електронски на info@ekosvest.com.mk. Во насловот на пораката треба да биде 
наведено името на секторот во чија работа ќе учествува претставникот.  

Секоја организација ќе може да пријави еден учесник. Во исклучителни случаи, доколку 
постои посебна причина зошто треба да бидат избрани двајца учесници (на пример 
учество во работата во повеќе од еден сектор), може да се пријават двајца учесници. 
Организаторите го задржуваат правото да направат селекција на учесниците согласно 
добиените пријави и капацитетот на хотелот.  

mailto:info@ekosvest.com.mk
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Доколку пријавените учесници не се на раководна функција во организацијата, истите ќе 
треба да имаат обезбеден мандат за да гласаат за предложените кандидати. Истите ќе 
мора да достават оригинално писмо за назначениот мандат од име на организацијата на 
самиот настан.  

За учесниците кои ќе добијат потврда дека се избрани да учествуваат ќе биде покриен 
патниот трошок во висина на автобуски превоз и хотелското сместување на принцип на 
полн пансион во времетраењето на настанот. 

Дневниот ред се наоѓа во прилог на поканата. 

Во очекување на Вашите пријави, 

 

Со почит, 

 

Ана Чоловиќ Лешоска 

Извршен директор 

Центар заистеажување и информирање за животната средина „Еко-свест“ 

  

 


