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One year ENV.net

Една година ЕНВ.нет
ЦЕЛ на ЕНВ.нет

ENV.net PROJECT GOAL

П о г ол е м а п о с в е т е н о с т и з г ол е м у в а њ е н а
к а п а ц и т е т от н а Е Н В . н е т к а к о гл а с н а г р а ѓ а н и т е
за нивно активно вклучување и влијание врз
п р о ц е с от н а р е ф о р м и т е в о ј а в н и от с е к т о р с о
п о с е б е н а к ц е н т в о с ф е р а т а н а ж и в от н а т а
средина преку анализа, следење и
застапување.

G r e a t e r c o m m i t m e n t a n d c a p a c i t y o f t h e E N V. n e t
to give citizens a voice and influence public
sector reform processes in the environment
sector through analysis, monitoring and
a d v o c a c y.

ЕНВ.нет Е КЛУЧОТ ЗА “ЗЕЛЕНАТА ВРАТА“ НА ЕВРОПА!
ЗОШТО ЕНВ.нет?
Проектот ЕНВ.нет, којшто официјално стартуваше во
ноември 2013, се надоврзува на искуствата на
„Форумот за животна средина“
(http://www.envforum.eu/doku.php), - проект
финансиран од страна на ЕУ. кој се реализираше во
периодот 2009-2012 и беше фокусиран на развојот на
капацитетите на еколошките организации со цел
воспоставување на конструктивен дијалог со
националните власти. Стратегијата на нашиот проект
се заснова на поставените задачи да се постигне
поголема посветеност и зајакнување на капацитетот
на групата на организации кои беа дел од искуството
на Форумот за животна средина и кои се согласија за
создавање на една нова мрежа – ЕНВ.нет. на ЕУ за
животната средина. Оваа мрежа има за цел да
обезбеди поддршка на граѓанскиот активизам, да им
даде глас на граѓаните и јавноста и да влијае на
реформските процеси на патот за приближување кон
законодавството на ЕУ.
Носител на ЕНВ.нет проектот е Пунто.суд од Милано во
партнерска соработка со Европското биро за животна средина
(EEB) од Брисел и пет организации од Западен Балкан и
Турција: Ко-ПЛАН од Тирана, Амбасадори за развој и животна
средина од Белград, Ресурсен центар за обука и застапување
АТРЦ - Приштина, 4х4х4 Балкански мостови од Скопје и ТЕМА

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
Оваа мрежа има за цел да обезбеди поддршка
на граѓанскиот активизам, да им даде глас на
граѓаните и јавноста и да влијае на
реформските процеси на патот за
приближување кон законодавството на ЕУ.
Консултации со клучните чинители;
изработка и дистрибуција на
информативен материјал; обука за
застапување; комуникација помеѓу ЕНВ.нет
партнерите; промоција на јавни настани,
изработка на заедничи документи и
дистрибуција до клучните актери во целните
Подигање на свеста и поголема информираност за
законодавството и политиките на ЕУ за животната
средина; собирање на податоци за политиките и
иницијативите преземени на национално и регионално ниво
за приближување кон законодавството на ЕУ;
идентификување на заеднички модалитети за следење и
стратегии за акција;
Проценка на потребите на граѓанските организации за
обуки, анализа на нивните капацитети за администрирање,
управување и организациски развој; организирање и
одржување на обуки и градење на капацитетите на ЕНВ.нет
партнерите; информирање и обуки за националните чинители.

ENV.net IS THE KEY FOR EU “GREEN DOOR”!
WHY ENV.net?
The ENV.net project, which officially started in
November, 2013, was designed to build on
the experience of an EU-funded project,
Environment Forum
(http://www.envforum.eu/doku.php),
implemented in the period 2009-2012, aiming
at developing capacities of environmental
NGOs to establish a constructive dialogue
with national authorities. The project strategy
of ENV.net has been designed to achieve a
greater commitment and capacity of a group
of CSOs coming from Environment Forum
experience and which have agreed on the
creation of a new network, the ENV.net, to
support the civil activism, give citizens a voice
and influence the public reform processes in
the approximation to the environment acquis.
ENV.net is implemented by Punto.sud, Milan,
EEB Brussels and in partnership with 5
organisations from the Western Balkan and Turkey: Co-PLAN
(Tirana), Advocacy Training & Resource Centre, (Prishtina),
Environmental Ambassadors for Sustainable Development
(Belgrade), 4x4x4 Balkan Bridges (Skopje) and TEMA (Istanbul).

PROJECT ACTIVITIES
Greater commitment and capacity of the
ENV.net to give citizens a voice and influence
public sector reform processes in the
environment sector through analysis, monitoring
and advocacy.
Awareness & information activities on the EU
environment acquis and on the EU
environment policies; collection of information on
policies and initiatives taken at national and
regional levels to approximate to EU acquis;
identification of common monitoring modalities;
identification of joint strategies for action
Organisation of regular consultation with key stakeholders;
production and distribution of information material; training on
advocacy, communication for ENV.net partners, promotion of
social events, production of shared papers and dissemination to
key actors in target countries and the EU Institutions
Needs assessment on training needs, administrative
capacities, governance and organisational development
analysis of the CSOs; delivery of training / capacity building
activities to ENV.net partners; information and training sessions
for national stakeholders
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WHAT HAS BEEN DONE IN 2014?

ШТО СРАБОТИВМЕ ВО ТЕКОТ НА 2014?
Во текот на март и април 2014г. во земјите на партнерите на проектот
од Западен Балкан и Турција се спроведе анкета којашто имаше за
цел да ги покаже можностите за соработка со граѓанските
организации активни на полето на животната средина, како и да се
добие подобра слика за капацитетот и интересот за нивно
вклучување во иницијативата. Иако нашиот тим на ЕНВ.нет линкот за
прашалникот го испрати на повеќе од 100 еколошки организации од
земјава, бројот на повратни одговори беше далеку под т.н.
"репрезентативен примерок" (тоа само потврдува некои општи
заклучоци за менталитетот на луѓето на Балканот во целина: често се
жалиме дека не не прашуваат за мислење, а кога ќе на прашаат
речиси секогаш сме премногу зафатени да го кажеме!)
Врз основа на добиените одговори, еве куси забелешки:
Податоците прибрани преку анкетата ги одсликуваат некои од
клучните прашања поврзани со напредокот на реформите во
секторот на животната средина во процесот на приближување на
нашата земја кон ЕУ законодавството за животна средина;
Анкетата, исто така, обезбеди информации за интересот на
организациите за учество во две клучни активности на ЕНВ.нет
проектот: обуки за подобрување капацитетите на граѓанските
организации кои се активни на полето на животната средина и
можности за соработка за „погласно“ граѓанско општество во земјите
од Западен Балкан и Турција.
Во сила Национално
законодавство?

Имплементација на
Националното Законодавство?
0%
9%

0%
18%
36%
46%

Незадоволително
Задоволително
Добро
Не знам

During March and April 2014, in the countries of the project partners
(Albania, Serbia, Kosovo, Turkey and fYR Macedonia) ENV.net conducted
a survey which aimed to find out possible opportunities for collaboration
with organisations active in the environment sector, but also to better
organise its activities planned with the project.
Although the our ENV.net sent the link to the survey to more than 100 email addresses, the number of collected surveys was well below the so
called “representative sample” (which only confirmed some common
conclusions about the mentality of people in the Balkans in general: we
often complain that we are not asked to voice an opinion, but when that
happens we are almost always too busy to give one!)
Based on the survey answers, here are a few general remarks:
Data collected through the survey portrays some of the key issues
related to the process and the progress of reforms in the environmental
sector towards approximation of the our country to the EU environment
acquis;
The survey also provided information about the interest of the
participating organisations in two key activities of the ENV.net project:
development of trainings and services aimed to enhance competencies,
strengths and challenges of the non-profit organisations active in the
environment sector for a better planning of realistic and useful activities for
promotion and protection of the environment, and detection of possible
opportunities for collaboration for the benefit of the civil society in the
Western Balkans and Turkey.
National Legislation
in force

0%
9%

9%

82%

0%

Незадоволително
Задоволително
Добро
Не знам

36%

Со цел да се добие подобра слика до каде сме со усогласување на
националното законодавство со она на ЕУ за животната средина,
ЕНВ.нет тимот направи деск истражување, со фокус на состојбите
поврзани со климатските промени и квалитетот на водатаи др.
Резултатите од овие согледувања ќе бидат особено корисни за
активностите предвидени со втората фаза од проектот ЕНВ.нет.

СТАТУС
Нема законско решение за
транспозиција на ЕУ ЕТС
РОК НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА - 2018 г.

ПЛАН / АКТ
?
Целосното транспонирање е планирано да се постигне преку примарно
и секундарно законодавство до крајот на 2018
?
Се очекува подготовка на Закон за климатска акција и подзаконски акти
?
Подготовка и усвојување на Законот за климатска акција
Надлежност на органите
?
Воспоставување на систем на дозволи
?
Евиденција на инсталации активности и емисии на стакленички гасови
?
Воспоставување на систем за мониторинг, верификација и известување
Инспекциски надзор
?
Во рамките на ИПА ТАИБ 2012 обезбедена е поддршка за изработка на
Закон за климатска акција и долгорочна стратегија за климатска акција.
ПОТРЕБНА ТЕХНИЧКА ПОМОШ
Потребна помош за подготовка на техничка документација потребна за
определување на GHG таргети, мерки и детална налаиза на потенцијалот за
ублажување и трошоци по сектори.
Проектот во рамките на ИПА 2012, за подготвка на Законот за климатски
акција кој ќе вклучува барања од ЕУ ЕТС и да се воспостави јасна
институционалната поставеност и зајакнување на капацитетот на МЖСПП

9%

Unsatisfactory
Satisfactory
Good
I don’t know

82%

Unsatisfactory
Satisfactory
Good
I don’t know

DESK RESEARCH: WHERE ARE WE WITH OUR DOMESTIC
LAGISLATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENT?
In order to get a better picture of where we are with the harmonization of
our national environmental legislation with the one of the EU, the ENV.net
team in Macedonia conducted desk research, with a focus on the
conditions associated with climate change, water quality and waste
management. The results of these observations will be particularly useful
for the activities envisaged in the second phase of the project ENV.net

ИДЕНТИФИКУВАНИ НЕДОСТАТОЦИ
ВО СЕКТОРОТ ЖИВОТНА СРЕДИНА: ( климатски промени)
ЦЕЛИ / СТАТУС / РОК

18%

46%

ДЕСК ИСТРАЖУВАЊЕ: ДО КАДЕ СМЕ СО НАШЕТО ДОМАШНО
ЗАКОНОДАВСТВО ВО СФЕРАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЦЕЛИ
?
Climate аcquis
?
Статус на транспозиција
?
План за транспозиција
?
Статус на имплементација
?
План за имплементација

Implementation of National
legislation

Identified gaps in Sector Environment
(climate change)
GOAL/STATUS / UP TO
GOALS
?
Climate аcquis
Status of implementation
?
Plan for implementation
?
Status of implementation
?
Plan for implementation
?
PLANE / ACT

STATUS
No, Law solution for transposition
of EU ETS
DEAD LINE FOR IMPLEMENTATION - 2018.

?

Full date of implementation is planed rich trough primary and
secondarylegislation up to 2018
?
Expectation of preparation a new Law and by Law regulation for Climate Action
?
Preparation for bringing (voting) for a Law for Climate Action
Responsibilities of Institutions
?
Establishing a system for integrated permissions - certificates
?
Data of instalations and activities with emissions of greenhouse gases
?
Establishnig a system for monitoring, verification and reporting
Inspestion
?
In the frame of IPA TAIB 2012, is provided support for preparation a Law
forClimate Action long-term strategy for Climate action
NEED OF TECHNICAL SUPPORT
Need for help for preparation of techinacl documentation for determination of the
GHG targets, measurement and detail analyses of potentional savings sectoral cost.
The project in the frame of IPA 2012 for preparation of the Law for Climate Action
which will include requests from EU ETS for establishing clear institutional stand and
strengthening capacities of MoEPP
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ГЛАСОТ НА ГРАЃАНИТЕ ПРЕКУ
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Свесни дека „гласноста е во бројноста“ ЕНВ.нет тимот во
текот на 2014 посветено работеше на поврзување на
граѓанските организации кои примарно се посветени на
прашања поврзани со заштита и унапредување на животната
средина. Во таа смисла беа организирани бројни средби и
заеднички акции со граѓанските организации од сите делови
на државата кои резултираа со формирање на “Зелената
Платформа“ и иницијатива за формално здружување на
граѓанскиот сектор во „Зелен конзорциум“.

РАБОТЕН СОСТАНОК НА 25 ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
УСОГЛАСУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
ПЛАТФОРМАТА ЗА ЗЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА
Во пресрет на
предвремените
парламентарни избори,
тимот на ЕНВ.нет, заедно со
здружението „Вила Зора“ од
Велес и уште 25 организации
од целата држава изготвија
заедничка платформа за
важни прашања поврзани со
животната средина
детектирани како горливи
проблеми („10-те жешки
точки“), кои доколку не
почнат да се решаваат,
сериозно ќе влијаат на
влошување на состојбите со
животната средина.

ОФИЦИЈАЛНО ПОТПИШУВАЊЕ НА
ПЛАТФОРМАТА ЗА ЗЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА
На 22-ри април во Скопје, на Светскиот ден на планетата
Земја, 25 еколошки
невладини организации од
земјата, убедени дека со
заеднички напори ќе
постигнат подобри резултати
за заштита на природата и
биодиверзитетот во земјата,
ги повика политичките партии
и коалиции, учесниците на
претседателските и
парламентарните избори да
потпишат заедничка
платформа за зелена
Македонија, и со тоа да се
обврзат дека во наредниот
четиригодишен период, ќе
преземат мерки за да се
справат со еколошките
"жешки точки" во земјата.

Платформата беше
потпишана од претставници на
три политички партии (ДОМ,
СДСМ и ГРОМ) во име на
коалициите во кои тие
учествуваат.

CITIZENS' VOICE THROUGH CIVIL
SOCIETY ORGANIZATIONS
Aware that the "power is the number" ENV.net Macedonian team
in 2014 dedicated their efforts on linking civil organizations
primarily committed to issues related to the protection and
improvement of the environment. In that sense, we organized
numerous meetings and joint actions with civil society
organizations from all parts of the country that resulted in the
formation of the Platform Green Macedonia and an initiative for
formal organization of CSOs in a "Green Consortium."

WORKING MEETING OF 25 NGOS TO FINE-TUNE
AND PRESENT THE PLATFORM "GREEN
MACEDONIA”
On the eve of the early
parliamentary elections,
the ENV.net project team
from Macedonia, together
with the environmental
organisation "Vila Zora”
from Veles and other 25
civil society organisations
from across Macedonia
agreed upon a common
platform related to
environmental problems
detected as the most
pressing ("10 hot spots "),
which, if not solved, would
seriously affect the
deterioration of
environmental conditions.

OFFICIAL SIGNING OF THE
PLATFORM FOR GREEN MACEDONIA
On 22nd April, in Skopje the World Earth Day, 25
environmental NGOs from
Macedonia, convinced that
with joint efforts would
achieve better results for
protection of nature and
biodiversity in the country,
called upon the political
parties and coalitions,
participants in the
upcoming presidential and
parliamentary elections to
sign a common Platform
for Green Macedonia and
by that to guarantee that in
the next four-years period,
they would take measures
to address “environmental
hot spots" in the country.

The Platform was signed
by representatives from
three political parties
(DOM, SDSM and GROM)
on behalf of the coalitions
in which they participate.
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КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА
ЗЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА “ЗА ДЕНЕШНИТЕ И
ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ“

Првата конференција на
Платформата за зелена
Македонија се одржа на 24
октомври во Велес. Повеќе од 50
учесници, претставници од
невладиниот сектор,
националните и локалните
власти, дискутираа за проблемите
и напредокот на состојбата за три
од посочените десет жешки точки.
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Клучните теми беа поврзани со
можни начини како да се решат
проблемите со историското
загадување на Велес, како
резултат на 30 години
континуирано загадување од
топилницата, потоа за
проблемите поврзани со
индустриското загадување во
Кавадарци, Тетово, Скопје, Битола
и Кичево и заштитата на
Националниот парк Маврово и на
реката Радика.
Во своите дискусии, учесниците ги
презентираа своите препораки
како овие прашања треба да се

УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ЗА
„ПОГЛАСНО“ ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО

Спрегата меѓу еколошките
граѓански организации и
медиумите е од суштинско
значење за подигање на
квалитетот на информирање за
теми поврзани со заштита и
унапредување на животната
средина, како и за процесите на
реформи за усогласување на
домашното законодавство со она
на ЕУ од областа на животна
средина. Како поддршка на
ваквите напори во текот на 2014г.
ЕНВ.нет тимот заедно со
Здружението на новинари од
Македонија организираше две
тркалезни маси со цел да се стимулира дијалогот и да се
подобри соработката меѓу претсваниците на медиумите и
граѓанските здруженија. Заедничката цел и на двете страни
секако е поголема присутност на „зелените теми“, како во
печатените така и во електронските медиуми. Заклучоците од
овие средби можат да се сублимираат како „Еко-стандарди“
кои подеднакво ќе ги почитуваат и медиумите и другите
засегнати страни.

THE FIRST CONFERENCE OF THE
PLATFORM GREEN MACEDONIA “FOR
TODAY AND FUTURE GENERATIONS”

The first Conference of the Platform
for Green Macedonia was held on
24th October in Veles. Over 50
participants, representative from the
NGO sector, national and local
governments, discussed the
problems and progress of the
situation related to 3 of the 10
detected hot spots.
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The key topics included: how to
solve the historical contamination of
Veles that comes as a result of 30
years of continuous pollution from
the smelter plant “Topilnica”,
problems related to industrial
pollution in Kavadarci, Tetovo,
Skopje, Bitola and Kichevo and
protection of the National Park
Mavrovo and the Radica River. In
their discussions, participants also
presented their recommendations
how these problems should be
resolved.

ROLE OF THE MEDIA FOR
A "LOUDER” CIVIL SOCIETY
The nexus between environmental
NGOs and the media is essential
for improving the quality of
information on topics related to the
protection and improvement of the
environment, as well as the reform
process for harmonization of our
national legislation with that of the
EU in the field of environment.
In support to these efforts, during
2014, ENV.net team together with
the Association of Journalists of
Macedonia organized two
roundtables to stimulate dialogue
and improve cooperation between
representatives from the media
and civil society organizations
active in the field of environment.
The common goal of both parties is
certainly greater presence of "green
issues", in both print and electronic
media.The conclusions of these
meetings can be summarized as
"eco-standards" that should equally
be respect by the media and all other stakeholders.

5

СОРАБОТКА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВЛАСТА
Јасно е дека соработката помеѓу граѓанските организации и
претставниците на институциите на власта на сите нивоа е
неопходен фактор за постигнување на поголемо влијание на
граѓаните врз политикте на оние кои ги носат одлуките.
Упатеноста на
едни кон други
бара од нас да
работиме на
подобрување на
комуникацијата,
посредно и преку
дирекни средби,

COOPERATION WITH THE AUTHORITIES

Во таа смисла
ЕНВ.нет тимот
посветено
работеше на
креирање
можности за
директна
комуникација со
претставници на
власта
(пратеници,
надлежни лица од
Министерството за животна средина и просторно планирање
на РМ, членови на Комисии при Собранието на РМ) и беше
активно вклучен со свои видувања поврзани со најгорливите
еколошки проблеми и предлози за унапредување и заштита
на животната средина, кои заедно со 30 други организации,
(дел од нив членки на Платформата за зелена Македонија) ги
презентираше на средбите кои во текот на месец јуни и јули
2014г. се одржаа со Претседателот на Република Макeдонија,
претставници на Владата и на Собранието на РМ.

It is clear that cooperation between civil society organizations and
representatives of government institutions at all levels is an
essential factor for achieving a greater impact of the citizens on
those that make
policies and
decisions. Reliance
on each other
requires both sides to
work to improve
communication,
indirectly and through
direct meetings in
order to hear and to
be heard.
In that sense ENV.net
team from Macedonia
was dedicated to
create opportunities
for direct
communication with
officials (one-on-one
meetings with MPs,
responsible persons
from the Ministry of
Environment and Physical Planning, members of the
Commissions in Parliament) and along with 30 other
organizations (some of them members of the Platform for Green
Macedonia) was actively involved to voice their views (related to
pressing environmental problems) and suggestions for
improvement and protection of the environment, presented at the
meetings held in June and July 2014, with the President of the
Republic Makdedonijabra, representatives of the Government and
the Parliament.

ЗЕЛЕНИОТ КОНЗОРЦИЈУМ КАКО СЛЕДЕНО НИВО НА
ПОВРЗУВАЊЕ НА ГО ВО МАКЕДОНИЈА

THE GREEN CONSORTIUM AS A
NEXT LEVEL OF CONNECTING CSOs IN MACEDONIA

2.12.2014, Куманово
Во текот на декември 2014,
ЕНВ.нет тимот
организираше две средби со
членките на Платформата
за зелена Македонија
(2.12.2014 во Куманово, и
22.12.2014 во Тетово) со цел
да се разговара за следните
чекори во врска со
детектираните „10 жешки
точки" и постапките за
формализирање на
„Зелениот Конзорциумот"
како механизам за наше
поголемо влијание во
комуникацијата со
надлежните органи на
локално и на национално
ниво.

22.12.2014, Тетово

2.12.2014, Kumanovo
During December 2014,
ENV.net team organised
two meetings with the
members of the Platform
for Green Macedonia
(12.02.2014 in Kumanovo,
and 12.22.2014 in Tetovo)
in order to discuss the next
steps regarding the
detected "10 hot spots" and
procedures to formalize the
"Green Consortium" as our
mechanism for greater
influence in the
communication with
competent authorities at
local and national level.

22.12.2014, Tetovo
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АКЦИИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
МЛАДИТЕ СЕ НАШАТА ИДНИНА...
Со цел подигање на свеста меѓу
младите за теми поврзани со
заштита на животната средина,
ЕНВ.нет тимот реализираше повеќе
активности: презентации, дискусии,
натпревари, изложби, теренски
акции
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА
СО УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО
МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДР.
ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ ОД СКОПЈЕ
НА ТЕМА „УПРАВУВАЊЕ СО
ОТПАД“ СО ФОКУС НА
МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД
Во рамките на ЕНВ.нет, проектниот
тим организираше презентација и
дискусија со учениците од трета и
четврта година од средното
медицинско училиште од Скопје, со
цел да се иницира дебата во врска
со домашните законски одредби и европските директиви и
еко - стандарди кои се однесуваат на одредени видови отпад
(батерии, акумулатори, електронски отпад, итн), а со посебен
акцент на медицинскиот отпад којсе создава при работата на
медицинскиот персонал во сите медицински установи.

ИЗЛОЖБА „ЗЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА“
За одбележување на Светскиот ден
на животната средина, ЕНВ.нет
тимот од Македонија, во соработка
со 25 организации-членки на
Платформата, на 9 јуни во
Кавадарци го организираше
настанот „Зелена Македонија“.
Целта на настанот беше да се
подигне јавната свест кај
институциите и граѓаните, а
особено кај младите, за прашања
за заштита на животната средина и
нивно проактивно учество во
зачувувањето на природата и
нејзините ресурси
.Со цел да го разбудиме
креативниот и натпреварувачки дух
кај учениците да ги искажат своите
ставови преку цртежи и скулптури
направени на нивен младешки и
уникатен начин, а во врска со
заштитата на животната средина
која ги опкружува, беше испратен
повик до голем број основни и
средни училишта низ целата земја
за нивно вклучување во акцијата.
На повикот се одзваа ученици од
повеќе од 30 училишта од цела
Македонија. На авторите на најдобрите три "еко креации" им
беа доделени сертификати за „Млади амбасадори на
животната средина“, а за сите училишта вклучени во оваа
акција беа поделени благодарници „амбасадори на животната
средина“.

ACTIVITIES FOR RAISING PUBLIC AWARENESS
YOUNG
YOUNGPEOPLE
PEOPLEARE
AREOUR
OURFUTURE..
FUTURE..
In order to raise awareness among
young people about issues relating to
environmental protection, ENV.net
team from Macedonia realised series
of awareness raising activities in a
form of presentations, discussions,
competitions, exhibitions, and realtime, hand-on-work actions.

PRESENTATION AND
DISCUSSION ON WASTE
MANAGEMENT WITH FOCUS
ON MEDICAL WASTE

Within the ENV.net project, the project
team organised a presentation and
discussion with students from the third
and fourth year of the secondary
medical school from Skopje, with aim
to initiate a debate regarding the domestic legal provisions
compared to the European directives and eco - standards that
apply to certain types of waste (batteries, accumulators, electronic
devices, etc.), with special emphasis on medical waste that occurs
in the work of medical staff in all medical facilities.

EXHIBITION “GREEN MACEDONIA”
To mark the World Environment Day,
ENV.net team together with 25
environmental organizations,
members of the Platform, on 9th
June, 2014 organised a joint event
titled “Green Macedonia”.The
purpose of the event was to raise
public awareness among institutions
and citizens, and especially among
the youth, about environment
protection issues and their proactive
participation in the preservation of
nature and its resources.
As part of the initiative, an invitation
call was sent to a number of
elementary and secondary schools
across the country for their
involvement in the action. The aim
was to awaken the creative and
competitive spirit of school students to
voice their views about environmental
protection that surrounds them,
through drawings and sculptures
made in their youthful and enjoyable
way.
The initiative involved students from
over 30 schools in Macedonia. The
best three “eco works” were awarded
with certificates for Young Ambassadors of the environment, and
all other participants from the schools involved in this action
received a Certificate of Distinguished Ambassador of
environment.
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„ШУМА НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ“
АКЦИЈА ЗА ПОШУМУВАЊЕ

На 3 декември 2014 година, ЕНВ.нет тимот заедно со
градоначалникот на Општина Ранковце, локалната
администрација и
учениците од основното
училиште "Христијан
Тодоровски Карпош"
организираа акција за
пошумување, поетски
нассловена "Шума на
балканските народи". Во
духот на „се се може
кога малите рачиња ќе
се сложат“ беа засадени
повеќе од 200 фиданки
(црн бор, јасен и
багрем), со порака дека
тие ќе пораснат и ќе
бидат "белите дробови" за денешните и за идните генерации.

РЕГИОНАЛНО ПОВРЗУВАЊЕ
Регионалното поврзување е важна алка за јакнење на
соработката и
влијанието на
граѓанските организации
од Балканот во процесот
на приближување на
националните
законодавства кон
стандардите на ЕУ во
областа на животната
средина.

КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕТНАР“,
СЕПТЕМВРИ 2014, БАЊА ЛУКА (БИХ)
Од 11-12 септември 2014г., Центарот за животна средина од
Бања Лука (БиХ) организираше Регионална конференција
посветена на природните ресурси и енергијата, на која се
собраа водечките организации на граѓанското општество од
регионот кои се занимаваат со овие
прашања.
4х4х4 Балкански мостови, македонскиот
партнер на ЕНВ.нет проектот, заедно со
претставници на 3 граѓански организации
од Македонија зеде учествуво на
Конференцијата.
Целта на конференцијата беше да се
најдат заеднички решенија за управување
со природните ресурси, особено за
водата, како исклучително важен и
чувствителен елемент на животната
средина. Посебно внимание беше
посветено на управување со ризикот од поплави, со фокус на
климатските промени и потребните чекори за ублажување на
нивните последици врз животната средина и општеството.
Исто така, акцент беше ставен на неодржливите енергетски
системи во регионот и потребата од менување на фосилните
горива со обновливи извори на енергија.

A FOREST OF THE BALKAN PEOPLE

On 3rd December 2014, ENV.net team, together with the Mayor of
the Municipality of Rankovce, Momchilo Aleksovski, the Local
administration and the
students from local primary
school “Hristijan Todorovski
Karposh” organised a joint
action for forestation,
poetically titled “A forest of
the Balkan people”. In the
spirit of “hands-on-work” we
planted more than 200 trees
(planted black pine, ash and
locust), by that sending the
message that they would be
the “lungs” for today and
future generations.

REGIONAL COOPERATION
Regional cooperation is an important link for strengthening
connections and influence
of civil society
organizations in the
Balkans in the process of
harmonization of our
national legislation with the
EU standards in the field of
environment.

ETNAR CONFERENCE, SEPTEMBER 2014,
BANJA LUKA (BiH)
In September 2014, in Banja Luka (BiH) the Centre for
Environment organised a Regional conference dedicated to
natural resources and energy, which brought together leading civil
society organizations from the region
that work on these issues.
4x4x4 Balkan Bridges, Macedonian
ENV.net partner, together with
representatives of 3 CSOs from
Macedonia took part in the
Conference. The aim of the
conference was to find common
solutions for management of natural
resources, especially water, as
extremely important and sensitive
element of the environment. Special
attention was paid to the
management of flood risks, with the focus on climate change and
the necessary mitigation of their consequences on the
environment and society. Also, emphasis was placed on
unsustainable energy systems in the region and the necessity of
shifting from fossil to renewable energy sources
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ЕНВ.нет ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИТЕ
ЗДРУЖЕНИЈА ВО
МАКЕДОНИЈА ЗА ЛОКАЛНИ АКЦИИ:
ВКЛУЧУВАЊЕ НА
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОЗЕЛЕНА ЕВРОПА
Во
рамките
на
повикот
за
поддршк
а на
локални
организа
ции
преку
ЕНВ.нет
проектот
, беа поддржани две иницијативи:
„Лице в лице со животната средина“
на платформата за активизам „Лице
в лице“ од Скопје и „Зелена герила“
на здружението Планетум од
Струмица.ЕНВ.нет тимот оствари
соработк и поддршка на двете
иницијативи преку учество на
јавните настани организирани во Скопје и Струмица и
обезбедување награди за најдобрите учесници на конкурсот за
фотографии на тема „Лице в лице со природата“.

ОБУКИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
НА ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
Јакнењето на капацитетите на граѓанските здруженија беше
секако еден од клучните стожери на ЕНВ.нет проектот. Во таа
смисла, во секоја од земјите-партнери на проектот беа
одржани дводневни обуки за националните организации кои
се активни на полето на животната средина.

ЕНВ.НЕТ ОБУКА ВО МАКЕДОНИЈА:
„Животната средина во Европската Унија:
Механизми за финансирање и процесите
за креирање на политики“
Последната од серијата обуки
предвидени со ЕНВ.нет проектот
за градење на капацитетите на
националните граѓански
организации се одржа на 14 и 15
ноември, 2014 година, во Скопје.
Обуката, на којашто учествуваа 28
претставници од 17 граѓански
организации од Македонија, беше
во реализација на персоналот
ЕНВ.нет мрежата..
Главната цел на обуката беше да
обезбеди општо запознавање и
разбирање за неопходните чекори
за успешно добивање поддршка
преку ЕУ фондовите, како и да ги
подготви учесниците за нивно активно учество на повиците за
предлози објавени од страна на Европската комисија и ЕУ
Делегацијата за проекти кои треба да се реализираат во Македонија,
или пошироко.
Обуката исто така имаше за цел да им помогне на граѓанските
здруженија подобро да се запознаат со политиките на ЕУ за одредени
области, нагласувајќи ги можностите за нивно подобро информирање
и вклучување, како и барање начини за придонес кон креирање на
националните и политиките на ЕУ.
Вредно е да се напомене дека учесниците изразија голем интерес за
темите и ја поздравија можноста да бидат дел од обуките предвидени
со следната фаза на ЕНВ.нет проектот.

ENV.NET SUPPORT OF CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS IN MACEDONIA FOR
LOCAL ACTION: INVOLVEMENT OF
CITIZENS FOR GREENER EUROPE
In 2014, within the ENV.net call
for projects titled “Involvement
of citizens for greener Europe”,
two local organisations from
Macedonia were supported:
"Face to Face" a platform for
activism from Skopje ("Faced
with the environment") and
“Planetum”, CSO from
Strumica ("Green guerrilla”).
The ENV.net team established
excellent cooperation and
provided support to both
initiatives by participating in
their public events and
exhibition organized in Skopje
and Strumica. They also provide
the first prize for winner of the
contest for photographs titled
"Face to face with the
environment".

TRAININGS FOR STRENGTHENING THE
CAPACITY OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
Strengthening the capacity of civil society organisations was
certainly one of the key pillars of the ENV.net project. In this
sense, a two-days training for national organizations active in the
field of environment was held in each of the project partners
countries.

ENV.NET TRAINING IN MACEDONIA ENVIRONMENT IN THE EUROPEAN UNION:
FUNDING MECHANISMS AND POLICY
PROCESSES
The final of the series of ENV.net
trainings envisaged for capacity
building of national CSOs was
held on 14th -15th November,
2014, in Skopje. In total, 28
participants from 17 CSOs from
Macedonia attended the two-day
training delivered by the ENV.net
staff.
The main objective of the
training was to provide
participants a general
understanding of the necessary
steps to be successful in getting
funds from the EU and enable
them to actively participate in the calls for proposals launched by
the European Commission and the EU Delegations for projects to
be implemented in Macedonia or abroad.
In addition, it aimed to support CSO to familiarise with selected
EU policy areas, highlighting possibilities to be better informed
and involved and seek ways how they could contribute to the
national and EU policy making. It is worth noting that participants
expressed high interest in the topics and welcomed the possibility
to be part of the future trainings envisaged by the ENV.net project.
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ЕНВ.нет И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОРИСНИ
АЛАТКИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЈАКНЕЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
Во рамки на ЕНВ.нет проектот се реализираа два
модули на обуки преку интернет и тоа „“Како до
можностите за финансирање од Европската Унија“ и
„Социјалните медиуми, активизмот и учеството“. Дел
од тимот на ЕНВ,нет Македонија зема активно
учество, но нашата улога беше повеќе во делот на
промовирање и поттикнување на сите „зелени“
граѓански организации и поединци да учествуваат во
обуките. Над 15 учесници од Македонија се стекнаа
со сертификати кои ги обезбеди тимот на Пунто.суд
од Италија како лидер партнер на ЕНВ.нет проектот.
Целта на овие обуки беше претставниците од
„зелениот“ сектор како и самите граѓани да се
стекнат со нови искуства и знаења од двете
понудени области: како до изворите за финансирање
на ЕУ и активното користење на социјалните
медиуми како алатка за граѓански активизам и
подигање на свеста кај граѓаните и институциите за
еколошките проблеми со кои сме соочени во
секојдневниот живот. Очекувано беше дека првата
тема ќе побуди поголем интерес кај „зелени“ граѓански активисти
особено ако се има предвид проблем кој се провлекува во
последните години, а тоа е финансирањето на граѓанските
организации и нивното опстојување и работа!

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ: ЕНВ.НЕТ ВО 2015 И 2016
Во следните две години фокусот на ЕНВ.нет ќе биде насочон кон две
клучни компоненти: подигање на јавната свест преку вмрежување и
развој и јакнење на капацитетите со цел анализа и следње на
процесот за приближување кон европското законодавство за животна
средина во земјите партнери во проектот и подобрување на дијалогот
помеѓу владините институции и граѓанското општество за прашања
поврзани со животнатата средина, како на национално така и
пошироко, на регионално ниво.
Носечките активности предвидени со проектот вклучуваат:
Следење на националното законодавство за животна средина во
процесот на приближување кон законодавството на ЕУ за животна
средина (вклучувајќи и специфични закони, како што се законот за
климатските промени, квалитетот на водата, воздухот и сл.)
·Развивање на заедничка комуникациска стратегија на ЕНВ.нет
мрежата
·Креирање на интерактивна платформа како алатка за собирање и
споделување на информации со другите засегнати страни во
процесот
На локално ниво - организирање на кампањи за застапување на
ЕНВ.нет мрежата со граѓанските организации и локалните /
националните власти на определени клучни теми, вклучително и оне
за квалитетот на водите, воздухот и климатските промени
Подготовка на документ за заеднички став на ЕНВ.нет мрежата и
активен придонес кон извештајот за напредокот на земјата
Организација на истовремени настани за подигање на јавната свест
во земјите на партнерите на ЕНВ.нет мрежата за одбележување на
одредени меѓународни денови на животната средина со активно
вклучување на граѓаните
·Финансиска поддршка за граѓанските организации за активности за
подигање на јавната свест во кои активно се вклучени граѓаните,
организирање на тркалезни маси со други граѓански организации и
национални / локални власти
·Организација на обука во секоја од земјите на партнерите на теми
поврзани со управување на проекти, следење и застапување во
процесот на приближување кон ЕУ законодавството од областа на
животната средина
·Развој на алатки, брошури, прирачници како поддршка на проектот
за поголемо влијание во земјите од Западен Балкан и Турција.
ЕНВ.нет тимот од Македонија се надева дека добрата соработка што
ја воспоставивме во текот на 2014 ќе ја продолжиме и во наредните
две години (2015-2016), со една заедничка цел: да дојдеме чекор
поблиску до Европската Унија преку темите за заштита на животната
средина во целост, теми кои не обединуваат и не познаваат политчки
граници, но и!посилен глас на граѓаните во напорите за заштита и
зачувување на животната средина, за нас и за нашите идни
поколенија,

ENV.NET AND THE NEW TECHNOLOGIES:
USEFUL TOOLS AIMED AT STRENGTHENING THE
CAPACITY OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
Within the ENV.net project, two modules of online training were developed: "Get funding
from the European Union" and "Social media,
activism and participation". The EVN.net team
from Macedonia actively participated in these
trainings. However, our role was more in terms
of promoting and encouraging all "green"
CSOs and individuals to participate in these
trainings. Total XX participants from
Macedonia gained certificates that were
provide by the Punto.sud team from Italy, as
leader partner of the ENV.net project.
The purpose of these trainings was
representatives of the "green" sector and
citizens to gain new experiences and
knowledge on the two available topics: how to
get funding from the EU and about the active
use of social media as a tool for civic activism
and raising awareness of citizens and
institutions on the environmental problems that
we face in our everyday life. It was expected that the first topic would
arouse more interest among the "green" civic activists, especially given
the fact that in the recent years funding opportunities for CSOs are
becoming more and more limited, which in turn highly affects their
existence and work!

NEXT STEPS: ENV.NET IN 2015 -2016
In the next two years ENV.net will be focused on two key components:
raising public awareness through networking and development and
capacity building aimed to ensure analysis and monitoring of the
approximation process to the EU environmental legislation in the
project partners' countries and improve the dialogue between
government institutions and civil society on environment related
issues, both nationally and at the regional level.
Core activities planned by the project include:
Monitoring of key selected topics/pieces of national environmental
legislation to monitor with regard to approximation to EU acquis
(including specific laws on climate change, water quality)
·Development of a common ENV.net communication strategy
·Creation of an interactive platform/tool to collect and share
information with other stakeholder
·At local level - Organisation of ENV.net advocacy campaigns with
CSOs and local/national authorities on key selected topics, including
water quality and climate change
Preparation of ENV.net common position papers and active
contribution to country progress report
Organisation of simultaneous awareness events on specific
international environmental days, involving citizens
Financial support to grassroots organisations to support awareness
raising events involving citizens, organisation of round tables with
other CSOs and national/local authorities
·Organisation of 1 training session in each partner's country on project
management, monitoring and advocacy on the approximation process
to the environmental acquis
·Creation and delivery of 2 e-learning courses
·Development of toolkits, leaflets, manuals to support the project for
greater influence in the Western Balkans and Turkey
ENV.net Macedonian team hopes that the good cooperation
established in 2014 will continue in the next two years (2015-2016),
with a common goal: to get a step closer to the European Union
through themes on environment as a whole (themes that will be
uniting on policy level and do not know for borders), and to give a
stronger voice to citizens in their efforts to protect and preserve the
environment for us and for our future generations.

ENV.net контакти/ ENV.net contacts:
Fondazione Punto.sud - Italy
Federico Bastia - f.bastia@puntosud.org
Simona Pogliani - s.pogliani@puntosud.org
Eleonora Puddu - e.puddu@puntosud.org
4x4x4 Balkan Bridges - Skopje
Dushko Hristov - 4x4x4bb@gmail.com
Sonja Damchevska - kor.csd@gmail.com
EEB - Brussels
Mara Salina - mara.silina@eeb.org
EASD - Serbia
Andjelka Mihajlov - anmihajlov@gmail.com
Natasa Zugic-Drakulic - natasa@educons.edu.rs
ATRC - Pristina
Kushtrim Kaloshi - kushtrimk@advocacy-center.org
Donika Podrimja - donika@advocacy-center.org
Co-PLAN - Albania
Teida Shehi - teida_shehi@co-plan.org
TEMA - Turkey
Duygu Kutluay - duygu.kutluay@tema.org.tr
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