Мин.за земјоделство, шумарство На долг рок
и водостопанство, Министерство
за животна средина и просторно планирање, јавни водоводни
претпријатија
Мин.за земјоделство, шумарство На краток рок
и водостопанство, Министерство
за животна средина и просторно планирање, јавни водоводни
претпријатија, општините
Мин.за земјоделство, шумарство На краток рок
и водостопанство, Министерство
за животна средина и просторно
планирање, јавни водоводни прет
пријатија, невладини организации

Изградба на систем за пренос на вода помеѓу Политика
различни речни сливови

Обележување карта (GIS) на катастрофи и уп- Политика
равување со ризици (суши и поплави)

Изготвување план за управување со речниот Политика
слив, вклучувајќи површински и подземни
води

Мин.за земјоделство, шумарство На среден рок
и водостопанство, јавни водоводни претпријатија
Мин.за земјоделство, шумарство На краток рок
и водостопанство, општините,
јавни водоводни претпријатија

Временска рамка

Примена на технологии за повторно корис- Политика
тење на водата (комунална, отпадна вода и
сл).
Подготвување катастар и обележување со GIS Политика
на постојните бунари за искористување на
подземните води

Засегнати страни

Мин.за земјоделство, шумарство На долг рок
и водостопанство, јавни водоводни претпријатија

Вид

Примарен сектор: Водни ресурси
Примена на штедливи/ефикасни системи за на- Политика
воднување (на пример „капка по капка“, микроспринклери, нискоенергетски системи)

Активност

Среден буџет

Среден буџет

Голем буџет

Немање податоци

Финансии, пристап до
меѓународни програми
за финансирање

X

X

X

X

Ниско ниво на јавна
свест

Мал буџет

X
Финансии, технолошкиот аспект
X

Ограничувања

Водни ресурси

Среден буџет

Голем буџет

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Земјоделство
X

X

X

X

X

X

Здравство
X

X

Биодиверзитет
X

X

Шумарство

ЗА АДАПТАЦИЈА

X

Нам. на ризик
од катастрофи

АНЕКС
2:
ПОТЕНЦИЈАЛНИ МЕРКИ

X

X

X

X

Енергетика

145

Вид

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

Воведување различни практики на орање за Градење капацитети
промовирање одржливи земјоделски практики.

Среднорочно

Среднорочна

Среднорочна

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ, УХМР

Утврдување техники и постапки за култиви- Градење капацитети
рање, користење вештачки ѓубрива и рекламација на почвата за клучните култури во регионите погодени од климатските промени

Долгорочни

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

Долгорочно

Долгорочнo

Подготвување програма за селекција и експе- Градење капацитети
риментирање со нови култури за зголемување
на адаптацијата на културите кон негативните
влијанија на климатските промени
Формирање на национален центар за суша и Градење капацитети
предвидување на родот

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

МЗШВС

Политика
Законодавство

Временска рамка

Мин. за земјоделство, шумарство На краток рок
и водостопанство, Министерство
за животна средина и просторно
планирање, УХМР, јавни водоводни претпријатија
Национална/ локална власт, На долг рок
Министерство за здравство, ЦУК,
Црвениот крст, Национален институт за јавно здравје, центри за
јавно здравје

Засегнати страни

Субвенции за спроведување мерки за адапта- Политика
ција за професионалните земјоделци
Законодавство,

Воспоставување на национален фонд за тестирање мерки за адаптација и воведување на
видови, отпорни на суша

Примарен сектор: Земјоделство

Изготвување акциски план во случај на попла- Политика
ви и воведување систем за рано предупредување од поплави

Подобрување на мрежата за мониторинг (по- Градење капацитети,
вршински води, подземни води, употреба на политика
води, квалитет на води)

Активност

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

800 000

50.0 евра (само за
планот)

Среден буџет

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

X

Водни ресурси

Недостиг на средства, недоволна свесност на главните носители на одлуки,
низок интерес кај примарните производители
Недостиг на средства, не
доволна свесност на глав
ните носители на одлуки,
низок интерес кај примарните производители

Немање средства, нема
ње конкретни резултати,
и покрај долгорочните
истражувачки активности

Ограничен интерес и не
доволно разбирање за
природата на проблемот;
X
Сегашна практика: чекај
да се случи, па потоа
реагирај

Финансии

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

X

X

X

X

Здравство
X

X

Биодиверзитет
X

Шумарство
X

Нам. на ризик
од катастрофи
X

Енергетика
X

X

АНЕКС 2

146

147

Министерство за животна средина
и просторно планирање, Министе
рство за земјоделство, шумарство
и водостопанство, влада
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенции
за развој на земјоделството, земјоделските производители
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, агенции
за развој на земјоделството, земјоделските производители

Воведување на мерките за адаптација на
климатските промени во шемите за рурален
развој

Технички/ инвестиции

Технички/ инвестиции

Зголемување на органското
земјоделство

Поголема длабочина на садење

Политика

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

На долг рок

На долг рок

На среден рок

Краткорочно

Краткорочно

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ, УХМР

Утврдување на 15-20 фенолошки подрачја и Градење капацитети
долгорочна програма за финансирање

Среднорочно

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ, УХМР

Среднорочно

Среднорочно

Временска рамка

Воспоставување национална мрежа за дол- Градење капацитети
горочен мониторинг на агро климатските и
агро-едафичните параметри како предуслов
за ефикасно планирање и спроведување на
мерките за адаптација
Развивање критериуми и идентификација на Законодавство, градење
начини на употреба на земјиштето (LUT) и аг- капацитети
роеколошки зони (AEZ)

МЗШВС, ИЗЗ, ФЗНХ

Засегнати страни

МЗШВС, МЖСПП

Градење капацитети

Вид

Спроведување на „Политиката за биогорива Политика/
во Македонија“ која ќе ја земе предвид упо- Законодавство,
требата на биогоривата како алтернатива на
фосилните горива во земјоделските машини.

Развивање
техники за наводнување и
водоснабдување

Активност

Зависи од бројот на
опфатени хектари

Зависи од бројот на
опфатени хектари

100 000 – 300 000
евра

700 000

200 000

1 000 000

700 000

1 000 000

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Водни ресурси

Недоволно знаење

Финансиски, достапност
на пазарот, знаење

Недоволна посветеност;
слаб институционален
капацитет

Недостиг на средства,
пречки во однос на тоа
дали е поважно да се
произведува храна или
суровини за производство на биогорива.

X

X

X

Недостиг на средства, недоволна свесност кај приX
марните производители

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

X

X

X

X

X

Биодиверзитет
X

X

Шумарство
X

X

X

Енергетика
X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Нам. на ризик
од катастрофи

Здравство

Политика/ Законодавство/
Градење капацитети

Политика/ Законодавство

Законодавство/ Градење
капацитети

Градење капацитети

Градење капацитети

Поддршка на водните заедници и примена на
системот за наплата на водата за наводнување
(по m3).

Развивање критериуми и идентификување
и делинеација на локациите со специфични
климатски и почвени карактеристики за одредени сорти (тероар)

Воведување можности за преработка на биолошките остатоци за биогорива

Воведување систем за рано предупредување
(мрежа од метеоролошки станици) со цел подобра контрола на штетниците и ефикасност
при употребата на водите

Вид

Зајакнување и структурни промени кај здруженијата на водокорисници и кај корпорациите

Примарен сектор: Земјоделство – лозарство

Активност

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Министерство за животна среди
на и просторно планирање, локалната власт
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
УХМР

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Институт
за земјоделство, Факултет за земјоделски науки и пумарство, УХМР

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, водни заедници, локалната власт

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, водни заедници, локалната власт

Засегнати страни

На краток рок

На краток рок

На краток рок

На краток рок

На краток рок

Временска рамка

500 000 евра

1 000 000 евра

200 000 евра

Нема трошоци

1 000 000 евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Водни ресурси

Потреба од подигнување на свеста од локалната власт, невладините организации и
научната заедница

Слаб интерес кај примарните производители

Немање свест за важноста на оваа мерка кај
клучните донесувачи на
одлуки. Подготвеноста
да се промени сегашниот
(традиционален) систем
на наплата на водата за X
наводнување врз основа на површината (по
хектар), што поттикнува
неконтролирано и нерационално користење на
водата.
Потреба од подигнување
на свеста од локалната
власт, невладините организации и научната
заедница

Недоволно финансии, немање свест за важноста
X
на оваа мерка кај клучните донесувачи на одлуки.

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

X

Енергетика
X

X

X

АНЕКС 2

148

Нам. на ризик
од катастрофи

Биодиверзитет
Шумарство

Здравство

149

Вид

Градење капацитети/
Политика

Градење капацитети/
Политика

Законодавство/ Градење
капацитети

Градење капацитети

Градење капацитети/
политика

Активност

Поддршка на истражувањето и развојот за
развивање и ширење на нови системи и мерки за производство

Примена на нови системи за обука, особено за
трпезните сорти вино (заштита на грозјето од
сончеви изгореници) и примена на интегрирано лозарско производство (оптимизација на
контролата на штетниците и ефикасно користење на вештачките ѓубрива)

Поддршка на формирањето на логистички и
други можности за производство на сертифициран семенски материјал и на сорти кои се
поотпорни на климатските промени.

Утврдување на фенолошки предели во секој
подрегион од Повардарието и долгорочно финансиско програмирање

Финансиска поддршка за примена на современи мерки за адаптација (на пример, УВмрежи, покривање на културите, наводнување
со прскалки)

Временска рамка

На среден рок

На среден рок

Министерство за земјоделство, шу- На среден/ долг рок
марство и водостопанство (ИПАРД
Компонента V, Мерка 103 – подобрување и надградба на постојните
лозја во согласност со стандардите
на ЕУ); Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
-Програма за финансиска поддршка на земјоделскиот сектор

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Институт
за земјоделство од Скопје, Факултет
за земјоделски науки и храна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Институт
за земјоделство од Скопје, Факултет
за земјоделски науки и храна

Министерство за земјоделство, На краток/ среден рок
шумарство и водостопанство,
Министерство за образование и
наука, Институт за земјоделство
од Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна
Министерство за земјоделство, На краток/ среден рок
шумарство и водостопанство, Институт за земјоделство од Скопје,
Факултет за земјоделски науки и
храна

Засегнати страни

15 000 000 евра

1 000 000 евра

2.000.000 евра

1 000 000 евра

2 000 000 евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Недоволно финансии,
недоволна свест кај клучните донесувачи на одлуки, слаб интерес кај примарните производители
Владата сè уште нема
донесено систем за субвенционирање на овие
видови инвестиции.
На земјоделците не им
се достапни финансиски
извори и инструменти
за давање заеми.

Недоволно финансии,
Недоволна свест за важноста на оваа мерка кај
клучните донесувачи на
одлуки.

Буџетот и финансиските
средства за истражување и развој се намалени. Истражувачката
мрежа не е развиена и
недостигаат иновации.
Слаб интерес кај примарните производители
поради недоволна свест.
Владата ја нема донесено регулативата за професионално занимање и
стручна обука, квалификации и вештини.

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

X

X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Енергетика

Нам. на ризик
од катастрофи
Шумарство

Биодиверзитет

Здравство

Водни ресурси

Градење капацитети/
Политика

Финансиска поддршка за примена на методи
и техники за поефикасно користење на водата, на пример системи за наводнување под
притисок, контролни системи за ефикасно
планирање на наводнувањето и сл.

Инвестиции на долг рок во реконструкција Градење капацитети/
и проширување на браните и шемите за на- Политика
воднување.

Вид

Активност

Временска рамка

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, водни заедници, локалната власт

На долг рок

Министерство за земјоделство, На среден/ долг рок
шумарство и водостопанство
(ИПАРД Компонента V, Мерка
103 – подобрување и надградба на постојните лозја во согласност со стандардите на ЕУ);
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
-Програма за финансиска поддршка на земјоделскиот сектор

Засегнати страни

Ограничувања

Водни ресурси

Земјоделците
немаат
пристап до водните ресурси. Владата сè уште
нема донесено систем
за субвенционирање на
овие видови инвестиции.
На земјоделците не им се
достапни финансиски из- X
вори и инструменти за
давање заеми. Недоволно финансии, Недоволна свест кај клучните донесувачи на одлуки, слаб
интерес и знаење кај примарните производители
Немање податоци Недоволно финансии,
за да се направи
недоволна свест за
процена. Секој случај важноста на оваа мерка
бара посебна студија кај клучните донесувачи
на изводливост со на одлуки. Соработката X
детален буџет
помеѓу централната и
локалната власт и здруженијата на земјоделци
е незадоволителна.

11.500.000 евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Земјоделство
X

X

Енергетика
X

АНЕКС 2

150

Нам. на ризик
од катастрофи

Шумарство

Биодиверзитет

Здравство

151

Воведување на приплодни животни кои генеТехнички/ инвестиции
тички се толерантни на топлина

Примарен сектор: Земјоделство – сточарство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенции
за развој на земјоделството земјоделските производители

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (ИПАРД
Компонента V, Мерка 101- Обновување на постојните лозови насади во согласност со стандардите на
ЕУ); Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство - Програма за финансиска поддршка на
земјоделскиот сектор

Финансиска поддршка за интензивирање на Градење капацитети/
процесот на воспоставување на нови лозја Политика
(само 2% од лозјата се обновуваат секоја година) со цел подобрување на старосната структура на лозјата.

Засегнати страни

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
(ИПАРД Компонента V, Мерка
101- Обновување на постојните
лозови насади во согласност со
стандардите на ЕУ), локалната
власт

Вид

Финансиска поддршка за преместување на Градење на капацитети/
лозјата на повисоки места и посоодветни сор- Политика
ти/ поотпорни на смрзнување.

Активност

На долг рок

На долг рок

На долг рок

Временска рамка

Зависи од
можностите

21 000 000 евра

11 000 000 евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Технички и финансиски

- Можен недостиг на соодветни подрачја.Проширување на постојните шеми
за наводнување и дополнителни трошоци за пумпање на водата (пумпни
станици).
- Дополнителни инвестиции за подготвување на
земјиштето и поставување
на основите за лозјата.
- Поголеми трошоци за
производство како резултат на поголемата висина
и поголемите транспортни
трошоци.
- Немање капацитет и
подготвеност кај локалната власт за управување,
парцелизација и уредување на обработливото
земјиште во ридестите/
повисоките зони.
- Недоволно финансии.
- Владата сè уште нема
донесено систем за субвенционирање на овие
видови инвестиции.

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Енергетика

Нам. на ризик
од катастрофи
Шумарство

Биодиверзитет

Здравство

Водни ресурси

Постојано

Научни институции, Министерство за животна средина и просторно планирање

Елаборација на листата видови за кои е потребно „ex situ“ зачувување

Следење на состојбата со животинските видови – вектори на болести

Истражување

Следење

Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, научни институции

Министерство за здравство, научни институции

На долг рок

На краток рок

Постојано

На долг рок

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, агенции
за развој на земјоделството, земјоделските производители

Подобри услови за домување преку инстали- Технички/ инвестиции
рање соодветна вентилација, внатрешен систем за климатизација и инсталирање системи
за ладење

На долг рок

Временска рамка

Воведување на постојан мониторинг на про- Технички/ инвестиции
дуктивноста на земјоделското производство
кој потоа може да се доведе во врска со
топлотните бранови и високите температури
со цел прецизно пресметување на загубите:
Примарен сектор: Биолошка разновидност
Следење на состојбата со туѓите (и инвазивни)
Следење
видови растенија

Засегнати страни

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, агенции
за развој на земјоделството земјоделските производители
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, агенции
за развој на земјоделството земјоделските производители

Вид

Воведување посебни техники за храна и хра- Технички/ инвестиции
нење во периоди на преголема жега

Активност

Помалку од 100 000
евра

100 000 - 300 000
евра

100 000 – 300 000
евра

Зависи од
можностите

Зависи од
можностите

Зависи од
можностите

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

/

Министерството за
животна средина и
просторно планирање
сè уште нема воведено
следење на туѓите
видови
Немање на соодветни
истражувачки капацитети; немање соработка
помеѓу Министерството
за здравство и релевантните истражувачки
институции

Технички и финансиски

Технички и финансиски

Технички и финансиски

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

X

Здравство
X

X

Биодиверзитет
X

X

X

АНЕКС 2

152

Енергетика

Нам. на ризик
од катастрофи

Шумарство

Водни ресурси

153

Истражување

Истражување

Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Министерство за транспорт и
врски, Министерство за економија, Министерство за локална
самоуправа
Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Македонски шуми, научни институции, невладини организации

Политика

Приспособување на плановите за управување
со шумите во главните шумски биокоридори
со цел нивна подобра функционалност од аспект на ефектите од климатските промени
Студија за трошоците и придобивките од системите за производство на енергија кои се
засновани на користење алтернативни извори
на енергија (хидролошки системи, соларна
енергија, ветер)

Дефинирање можни рути (биокоридори) за
движење и миграција на животинските и растителни видови под закана од климатските
промени

Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски,
Министерство за економија, Министерство за локална самоуправа,
општините, Македонски шуми
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Македонски шуми

Политика

Студија на случај за примена на концептот на
еколошка мрежа во регионалното планирање
врз основа на меѓусекторскиот пристап

Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски,
Министерство за економија, Министерство за локална самоуправа,
општините, Македонски шуми

Политика

Донесување политички инструменти за примена на плановите за управување со коридори
во националните и регионалните просторни
планови

Засегнати страни

Вид

Активност

На краток рок

На краток рок

На среден рок

На краток рок

На среден рок

Временска рамка

100 000 – 300 000
евра

100 000 – 300 000
евра

Повеќе од 300 000
евра

100 000 – 300 000
евра

100 000 - 300 000
евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Немање соодветни истражувачки капацитети
во Македонија

Шумскиот сектор сè
уште не е трансформиран во согласност со
трендовите во ЕУ
Немање институционална посветеност;
немање соодветни истражувачки капацитети
во Македонија

Немање добра соработка помеѓу просторните
планери, надлежните
министерства, научните
и јавни претпријатија

Немање добра соработка помеѓу просторните
планери, надлежните
министерства, научните
и јавни претпријатија

Ограничувања

Земјоделство
X

X

X

Биодиверзитет
X

X

X

X

X

Шумарство
X

X

X

X

Енергетика
X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Нам. на ризик
од катастрофи

Здравство

Водни ресурси

Вид

Истражување

Истражување

Истражување

Истражување

Истражување

Истражување

Истражување

Активност

Утврдување на еколошки минимум за екосистемите во планинските води

Хидролошка студија за загрозеноста на блатата во низините, планинските калишта и глацијалните езера

Процена на ефектите од периодичните природни и наметнати хидролошки флуктуации
врз биолошката разновидност која живее во
глацијалните езера, во контекст на климатските промени

Процена на ефектите од периодичните природни и наметнати хидролошки флуктуации
врз биолошката разновидност која живее во
планинските извори и блата, во контекст на
климатските промени

Процена на ефектите од периодичните природни и наметнати хидролошки флуктуации
врз биолошката разновидност која живее во
ниските мочуришта и блата, во контекст на
климатските промени

Процена на ефектите од наметнатите поплави
кај подрачјата Тамарис прекриени со грмушки,
шумите со врби и тополи и Периплоча во регионот на Гевгелија

Студија на историската и сегашна линија на
стебла и моделирање на идните промени предизвикани од климата

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Министерство за животна средина
и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерство за
економија, научни институции
Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Засегнати страни

Постојано

На краток рок

На краток рок

На краток рок

На краток рок

На среден рок

На краток рок

Временска рамка

100 000 – 300 000
евра

Помалку од
100 000 евра

Помалку од
100 000 евра

Помалку од
100 000 евра

Помалку од
100 000 евра

100 000 - 300 000
евра

100 000 – 300 000
евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Немање историски
податоци

Немање капацитет и
знаење

Немање капацитет и
знаење

Немање капацитет и
знаење

Немање добри
податоци за
хидрологијата
и биолошката
разновидност
Немање капацитет и
знаење

Немање
институционална
посветеност

Ограничувања

Водни ресурси
X

X

X

X

X

X

Биодиверзитет
X

X

X

X

X

X

X

Шумарство
X

АНЕКС 2
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Енергетика

Нам. на ризик
од катастрофи

Земјоделство
Здравство

155

Истражување

Истражување

Политика

Детаљно обележување и моделирање на промените кај некои од типовите планински пасишта,
како пилот-студија за климатски промени

Детаљна ревизија на системот на заштитени
подрачја во Македонија во однос на адаптацијата на климатските промени.

Формирање меѓусекторско тело во администрацијата задолжено за управување со водните ресурси и биолошката разновидност, со
стратегија за активности

Набавка на соодветни возила за борба против Технички/ инвестиции
шумски пожари;

Воведување технологии за ефикасно иско- Технички/ инвестиции
ристување на биомасата во шумарството;

Примарен сектор: Шумарство
Изготвување на целосна програма за адапта- Градење капацитети
ција на шумарството кон глобалните климатски промени;
Воведување на 5 станици за следење во шум- Истражување/ Градење
ските региони со цел континуирано следење капацитети
на климатските промени;

Вид

Активност

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Македонски шуми
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Македонски шуми

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Македонски шуми
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Македонски шуми

Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Македонски шуми, научни институции, невладини организации
Министерство за животна средина и просторно планирање,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Министерство за транспорт и врски, Министерство за економија,
Министерство за локална самоуправа, Македонски шуми

Министерство за животна средина и просторно планирање, научни институции

Засегнати страни

На краток рок

Ќе се направи
евалуација

Ќе се направи
евалуација

Ќе се направи
евалуација

На краток рок

На краток рок

Ќе се направи
евалуација

Помалку од
100 000 евра

Повеќе од
300 000 евра

100 000 – 300 000
евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

На среден рок

На краток рок

На краток рок

На краток рок

Временска рамка

Водни ресурси

Финансиски

Технички и финансиски

Финансиски

Технички и финансиски

Недоволна свест за
важноста на биолошката разновидност и заканите кои ги претставува
X
секторот води

Слаб институционален
капацитет

Немање соодветни истражувачки капацитети
во Македонија

Ограничувања

Земјоделство
X

X

Биодиверзитет
X

X

X

X

X

Шумарство
X

X

X

X

X

Нам. на ризик
од катастрофи
X

X

Енергетика
X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Здравство

Вид

Едукација и обука на здравствените работни- Градење капацитети
ци за управување со ефектите од климатските
промени и мерките за адаптација во секторот
здравство

Зајакнување на тековните активности за јавно Градење капацитети
здравје во регионот вклучувајќи и засилување
на човечките капацитети

Воспоставување на регионален меѓусекторски Градење капацитети
комитет за следење на процесот на адаптација
на здравството кон климатските промени во
Југоисточниот регион на Македонија

Усвојување планови за управување во секто- Политика
рот шумарство со цел инкорпорирање на факторот климатски промени.
Примарен сектор: Здравство
Изготвување и донесување регионална стра- Политика
тегија за адаптација на здравството кон климатските промени

Да се спроведе сеопфатен преглед на биома- Истражување/ Градење
сата (последниот е направен во 1977 година); капацитети

Активност

Владата на земјата, Министер- На краток рок
ство за здравство, мрежа од Институтот и центри за јавно здравје, регионални и локални структури и општини
Националниот институт за јавно На краток рок
здравје и Медицинскиот факултет да спроведат обука на здравствените професионални лица:
претставници на регионални и
локални структури и општини –
градоначалници, центри за јавно
здравје

Институт и центри за јавни На краток рок
здравје, локалните и регионални општини, Министерство за
здравство, академскиот свет,
Црвениот крст, Управа за хидрометеоролошки работи, Центар за
управување со кризи
Регионални и локални структури На краток рок
и општини – градоначалници,
институт и центри за јавно здравје

На краток рок

На краток рок

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Македонски шуми
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Македонски шуми

Временска рамка

Засегнати страни

Немање политики кои
би значеле поддршка,
стандарди, регулативи
и изготвување на води- X
чи, ограничен буџет за
имплементација

Капацитети

Финансиски

Ограничувања

Водни ресурси

5 000 евра (годишно, Ограничен интерес и
за работата на
разбирање за природакомитетот)
та и степенот на ризик и
загрозеност – сегашни и
проектирани; не се гледа X
како голем проблем, но и
навиката да се чека да се
случат работите и потоа
да се реагира;
50 000 евра (како
Ограничувања на буџедополнување на
тот за јавно здравје,
сегашниот буџет за немање доволно кадјавно здравје + нови ровски капацитети
вработени)
20 000 евра Немање кадровски
капацитети, недоволен
интерес, нема поставување приоритети

Ќе се направи
евалуација

Ќе се направи
евалуација

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Земјоделство
X

X

Здравство
X

X

X

X

Биодиверзитет
X

X

X

Шумарство
X

X

X

X

Нам. на ризик
од катастрофи
X

X

Енергетика
X

X
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Вид

Прибирање информации и податоци, истраГрадење капацитети
жување на ефектите врз здравјето кои ги
имаат климатските промени во регионот кои
се потенцирани во оваа студија, вклучувајќи
ги и оние студии со ограничени или без податоци во врска со трошоците од тие штети,
како и анализа на трошоците и придобивките
од мерките за адаптација; Воведување интегриран систем за рано предупредување за климатски промени и следење на здравствените
информации, вклучувајќи воведување на следење на загадувањето на воздухот, создавање
и одржување здравствена база на податоци во
врска со климатските промени
Спречување на ефектите или намалување на риГрадење капацитети
зиците - воведување планови за адаптација кај
институциите за јавно здравје, градење отпорност; да претставува надополнување на постојниот индекс за болничка заштита и на плановите за подготвеност во случај на катастрофи.
Подобрување на квалитетот на водата за пи- Инфраструктурни мерки
ење (и на нејзиниот квантитет), особено во
руралните подрачја

Активност

На долг рок во
согласност со
соодветна предност и
оперативни планови

Националните и локалната власт
Министерството за здравство - да
изготви соодветен план со приоритети, да се обезбеди посебен
буџет и/ или да се организира
прибирање средства
Министерство за здравство
Министерство за животна средина и просторно планирање,
локалната власт – да се изготви
посебен оперативен план и да се
обезбеди посебен буџет и/ или да
се направи прибирање на средства за подобро прочистување на
водата за пиење и нејзино следење во руралните подрачја
На долг рок во
согласност со
соодветен приоритет
и оперативни
планови

На краток рок

Временска рамка

(Националниот институт за јавно
здравје и Медицинскиот факултет да изготват и пилотираат
систем за рано информирање и
предупредување, меѓународна
помош)

Засегнати страни

Немање политики на
поддршка, стандарди,
регулативи и насоки за
соодветно развивање,
буџетски ограничувања

Ограничувања

Водни ресурси

Недоволен интерес и
разбирање за природата и степенот на ризици
и ранливост + ограниченост на националните и
локалните буџети
150 000 евра Недоволен интерес и
разбирање за природата
и степенот на ризици и
ранливост, ограниченост
на националните и локалните буџети; немање
достапност, или ограни- X
чен достап, до современи
технологии; проблематични трошоци на утврдените опции за адаптација во случаи кога
буџетите се ограничени.

150 000 евра

150 000 евра

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Здравство
X

X

X

ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Енергетика

Нам. на ризик
од катастрофи

Биодиверзитет
Шумарство

Земјоделство

Вид

Ограничување на штетите преку спроведување
на долгорочни стратегии за управување поврзани со адаптацијата на наследството кон влијанијата на климатските промени

Оценување на ранливоста на изграденото и на
археолошкото наследство како и историски
културни предели со брза оцена на влијанијата
Воспоставување на програма за мониторинг
на оштетувањата на изграденото и археолошкото наследство како и на историските културни предели од екстремните краткотрајни
временски настани и долгорочни климатски
промени
Идентификација на алатки и мерки за адаптација за главните категории на културно наследство

Техички/ инвестиции

Истражување / градење
капацитети

Истражување / градење
капацитети

Истражување / градење
капацитети

Воспоставување/ зајакнување на ефикасен Градење капацитети
систем за контрола на безбедноста на храната
и примена на HACCP на сите нивоа на производство на храната, превоз и планирање на
пазарот, вклучувајќи и транспарентна и редовно ажурирана регионална база на податоци за безбедност на храна.
Примарен сектор: Културно наследство
Подобрување на разбирањето на негативните Истражување / градење
влијанија од климатските промени врз култур- капацитети
ното наследство

Активност

Политика, истражувачи, раководители на локалитети со културно наследство, конзерватори,
архитекти и јавноста
Министерство за култура, Управа
за заштита на културното наследство, раководителите на локалитетите со културно наследство

Министерство за култура и институциите надлежни за културата во блиска соработка со МЖСПП
и институциите надлежни за животната средина

Краткорочно

Институциите надлежни за култура, животна средина и води,
општините во Скопје, институции
за истражување и универзитети
Министерство за култура и
Управата за култѕурно наследство

Долгорочно

Среднорочно

Краткорочно

Краткорочно

На долг рок

Временска рамка

Министерство за здравство
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Агенција за храна
Институтот и центри за јавно
здравје,
Локалната власт

Засегнати страни

Ограничувања

110 000 евра

275 000 евра

Финансиски,
капацитети

Финансиски,
капацитети

85 000 евра Финансиски

140 000 евра Финансиски

45 000 евра Финансиски

150 000 евра Недоволен интерес и
разбирање за природата и степенот на ризици
и ранливост, ограниченост на националните и
локалните буџети

Финансирање
(евра каде што е
споменато)

Водни ресурси
X

X

X

X

Земјоделство
X

Здравство
X

Нам. на ризик
од катастрофи
X

X
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Енергетика

Шумарство

Биодиверзитет

