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ОД ЕКО-СОЛАРНА АКЦИЈА  

ДО СПОРТСКА СТРАТЕГИЈА  
Г
Е
Ф

 П
М

Г
 М

а
к
е
д

о
н

и
ја

 

Грантист Здружение на граѓани Велес фест, Велес   

Централна 

област 
Климатски промени  

ГЕФ ПМГ 

Оперативна 

Фаза 

5 

Период 02/2014– 02/2015 (успешно завршен)  

Одобрена сума 20.400 САД$  

Проектни 

активности 

Практична еколошка заштита, Едукација/подигање на 
јавната свест, Показателна и/или инвестициска активност  

Партнери Локална општина Велес и Динамо ЛЕОВ, Велес 

Кофинансирање Локална општина Велес, Динамо ЛЕОВ, Велес и грантист 

Контакт и 

Адреса 

Зоран Јаневски, ул. Архиепископ Михаил бр.5, 1400 Велес, 
моб: 076376040, e-пошта: zoranjanevski71@gmail.com 
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Проектно финансирање 

Опис на проектот  

Главна проектна цел: Преземање на енергетски ефикасни мерки за намалување на климатските 

промени во Општина Велес. Главни проектни активности: 

• Поставување на сончев систем за топла санитарна вода и енергетско ефикасно осветлување 

во Спортската сала “Гемиџии”, Велес и намалување на потрошувачката на електрична 

енергија и емисијата на CO2  

• Градење на капацитети и подигнување на еколошката свест за намалување на штетното 

влијание на стакленички гасови 

• Организирање на јавна кампања и промоција на користењето на обновливи извори на 

енергија.  

Финансиски извори  
САД$  

Готовина Неготовина 

ГЕФ ПМГ 20.400 0 

Локална општина 
Велес 4.750 0 

Велес Фест, грантист 600 4.350 

 ВКУПНО 30.500 9.100 

Динамо ЛЕОВ 4.750 4.750 

Следни планови  

Велес Фест планира да продолжи со соработата со општина Велес. Проектните активности 

предизвикаа зголемен интерес на граѓаните кон активностите на Здружението што резултираше 

со зголемување на бројот на членството и ресурсите за на организацијата. Проектот доби 

поддршка од Општина за неговиот квалитет и значење. Договорено е, во соработка со Општина 

Велес да се организираат бесплатни обуки на претставниците на јавните институции за проектен 

менаџмент.  

Проектни достигнувања 

• На Спортската сала поставен сончев систем за топла санитарна вода на кровната конструкција 

на 20 м2 (монтирани 10 сончеви панели и 3 системски сончеви бојлери од 500л на кои се 

поврзани бојлери за топла вода). Со инвестицијата се прогнозира намалување на 

потрошувачка на електрична енергија за најмалку 29.607 kWh струја на годишно ниво, како и 

намалување на емисијата на CO2 за најмалку 27.093kg CO2 на годишно ниво. Организирана 

теоретска обука на техничкиот персонал вработени во Спортската сала за раководење и 

одржување на сончеви системи; Поставено комплетно енергетско – ефикасно осветлување на 

најфреквентните и најкористените делови од објектот.  

• Отпечатени и дистрибуирани промотивен едукативен материјал: постер, леток, балони, 

беџови, знаменца. Реализиран Еко-сончев караван каде 45 учесници (младинци) беа 

запознаени со начинот на кој функционира сончев систем и кои на четири локации во градот 

делеа летоци на граѓаните, лепеа постери за едукација на соодветни места, делеа балони на 

најмладите минувачи со логото на проектот.  

• Организирана трибина ,,Можноста на Општина Велес за зголемување на енергетската 

ефикасност и улогата на граѓанскиот сектор,, со претставници од Општина Велес, медиуми, 

основни и средни училишта. Присутните претставници, посебно од јавните институции 

изразија подготвеност за соработка со општина Велес и граѓанскиот сектор за подготовка на 

апликации за сончеви системи во нивните институции.  

• Промовирани проектните активности на повеќе национални и локални медиуми. 


