Обука на тема:
''Учество на приватниот сектор во спроведувањето на националните придонеси кон ублажувањето на климатски промени''
Датум: 25/05/2021, вторник
Локација: on-line (на платформата Zoom)
време: 13:00 ч.
времетраење: 120 минути

Агенда
Време

Тема

Опис

15 минути
пред
почетокот
на обуката

Регистрација на учесниците и приклучување кон
платформата

Оn-line настанот ќе се спроведе на ZOOM
платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред
почетокот на обуката со цел секој учесник да се
приклучи на обуката со време

СЕСИЈА 1: ВОВЕД
10 минути

Вовед во обуката
Цел на обуката:
Да се обезбедат информации за претставниците на
локалната самоуправа и приватниот сектор за
националните придонеси кон ублажувањето на
климатските промени и начинот на кој приватниот
сектор може да земе учество во нивното
спроведување.

Информациите ги обезбедува домаќинот на
настанот, во врска со целите на обуката,
резултатите и агендата, очекуваните резултати од
обуката итн.
(претставник на УНДП)

СЕСИЈА 2: НАЦИОНАЛНИ ПРИДОНЕСИ КОН УБЛАЖУВАЊЕТО НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ (NDC)

Придружни документи /
алатки

15 минути

Што се национални придонеси кон ублажувањето
на климатски промени (NDC)
Претставување на Ревидираниот национален
придонес кон Договорот од Париз за клима
Дискусија со учесниците

10 минути

Предизвици и можности за вклучување на
општините во борбата со климатските промени
Дискусија со учесниците

Македонска Академија на науки и уметности,
МАНУ
Г-ѓа Наташа Марковска
Министерство за животна средина и просторно
планирање
Г-ѓа Теодора Гранчаровска Обрадовиќ Државен
советник за климатски промени
Г-дин Љупчо Димов, Раководител на одделение за
енергетска ефикасност при Општина Карпош

Видео изјава од
настанот #ВозможноЕ

Видео изјава од
настанот #ВозможноЕ

Пауза 20 минути – диско гимнастика
15 минути

Бизнис секторот како иницијатор за
поамбициозна климатска акција – светски
трендови

Др. Петра Поп Ристова

Online PPT
презентација

Претставник на ПРОПОИНТ

Видео изјава од
настанот #ВозможноЕ

Проф. Илија Насов,
Претставник на Камел Солар Доо

Online PPT
презентација

Претставник на ЕКО-СОЛАР Штип

Online PPT
презентација

Софија Богева,
Претставник на Скопје Лаб, Центар за иновации
на Град Скопје

Online PPT
презентација

Заклучоци, очекувања, оценка на обуката

Формулар за евалуација

Дискусија со учесниците
10 минути
10 минути
10 минути

Локални одржливи бизнис иницијативи за
намалување на климатските промени
Дискусија со учесниците

10 минути
ЗАВРШУВАЊЕ
10 минути

Завршување на обуката

Вкупно 120
минути

