
ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС НА НОВИНАРИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“ има за цел да го
подобри капацитетот на Република Северна Македонија за интеграција во ЕУ.
Проектот е финансиран од Кралството Норвешка со 5,5 милиони евра и Владата на
Шведска преку Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Сида) со 2,05
милиони евра.

Проектот ги зајакнува капацитетите за пристапување во ЕУ преку обезбедување
техничка помош и градење капацитети на владиниот координативен механизам за
пристапни преговори. Проектот поддржува ефективно усогласување на
националното законодавство со правото на ЕУ и неговата имплементација, а во исто
време овозможува ангажман на соодветни експерти, како и размена на искуства и
соработка со земјите-членки на ЕУ и земјите од регионот.

Конкретно, проектот ги зајакнува капацитетите на Секретаријатот за европски
прашања (СЕП), имајќи ја во предвид водечката улога во координацијата,
планирањето, следењето и управувањето со преговорите за пристапување во ЕУ.

Проектот придонесува за подобрена комуникација на процесот на пристапување во
ЕУ, вредностите и придобивките на ЕУ, го поддржува пристапот за стратешка
комуникација и спроведување на приоритетни акции, кои ќе го подобрат
разбирањето и интересот на јавноста за пристапување во ЕУ. Исто така, преку
доделување на грантови, проектот овозможи поддршка и јакнење на капацитетите на
граѓанското општество, медиумите и младите како и нивно поголемо вклучување во
процесот на пристапување.

Со поддршка обезбедена од Владата на Шведска, проектот досега има спроведено
два циклуса на обуки за новинари, во ноември 2020 година и во ноември 2022
година, со цел зајакнување на капацитетот на медиумите во однос на создавање
медиумска содржина за преговарачкиот процес со ЕУ.



ОБУКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

Проектот „Нордиска поддршка за напредок во Северна Македонија“ објавува повик за
избор на новинари за учество на обука за известување за процесот на пристапување
на Република Северна Македонија во Европската Унија. Со повикот бараме да се
пријават новинари, државјани на Република Северна Македонија, кои покриваат
теми поврзани со процесот на пристапување во ЕУ, за да се вклучат на еднодневната
обука која ќе се организира во текот на февруари 2023 година во Скопје, а која ќе
вклучува и патување и учество на сесиите за објаснувачки скрининг планирани од
15-17 март 2023 во Брисел.

Главна цел на обуката за новинари е да се зајакне капацитетот на медиумите во
Република Северна Македонија во однос на познавањето и известувањето за
процесот на пристапување во ЕУ и да се нагласи значењето на овој процес за
граѓаните преку избалансирано информирање, детално покривање на процесот и
споделување на релевантни и квалитетни информации за јавноста.

Оваа обука ќе овозможи новинарите да се запознаат со:

• Детали поврзани со спроведувањето на процесот на скрининг и практичното
спроведување на преговорите

• Улогата на медиумите во обезбедување квалитетни и навремени информации
поврзани со овој процес

• Важноста на транспарентноста во процесот на интеграција и можните
предизвици.

• Специфичностите на практично известување од сесиите на објаснувачки
скрининг.

Обуката ќе вклучи теоретски дел кој ќе се организира во Скопје во февруари 2023,
како и практичен дел со патување и учество на сесиите на објаснувачкиот скрининг
за Kластер 4 - Зелена агенда и Одржлива поврзаност, што ќе се одржат во Брисел, во
периодот од 15 до 17 март 2023 година.



Бројот на учесници е ограничен и ќе се утврди согласно расположливите средства за
оваа намена во рамки на проектот.

Трошоците на учесниците за патувањето во Брисел ќе бидат покриени од страна на
организаторот.

ИЗБОР НА УЧЕСНИЦИ

Изборот на новинари кои ќе учествуваат на обуката ќе биде направен според
одредени критериуми кои се релевантни за целта на обуката. Обуката е специфично
дизајнирана за новинари кои имаат искуство или се назначени од својот медиум за
известување на теми поврзани со процесот на пристапување во ЕУ.

За избор на учесниците во обуката ќе се користат следните критериуми:

• Досегашно професионално искуство на новинарот во покривање на теми
поврзани со процесот на пристапување на Република Северна Македонија во
Европската Унија, како и на останати политички, социјални и економски теми.
Новинарите со поголемо релевантно искуство ќе имаат предност при изборот.

• Интересот на медиумот за покривање на теми поврзани со процесот на
пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.
Медиумите со поголем интерес и покривање на темите ќе имаат предност при
изборот.

• Релевантност на обуката за идната работа на новинарот, доставена од
новинарот во слободна форма на краток параграф при доставување на самата
апликација.

• Познавање на англиски јазик и/или друг службен јазик на Европската Унија.

Проектот го задржува правото да побара дополнителни информации и докази за
исполнување на дадените критериуми како и да организира интервјуа со
пријавените новинари, доколку тоа е потребно.

По направениот избор, избраните новинари ќе бидат известени за деталите за
обуката во Скопје и во Брисел.



НАЧИН И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ

За да се пријавите, пратете ја Вашата биографија (CV), копија или линк од вашите
веќе објавени стории/прилози/интервјуа поврзани со европските интеграции на
Република Северна Македонија, копија или линк од објавените
стории/прилози/интервјуа на медиумот поврзани со европските интеграции,
согласност од вашиот медиум за учество на обуката, краток параграф (не повеќе од
250 зборови) на македонски, албански или англиски јазик за тоа како оваа обука ќе ја
поддржи вашата идна работа, како и други информации кои сметате дека се важни за
исполнување на наведените критериуми за селекција, по електронски пат на
ecr.rsoc.mkd-office@unops.org со назнака: Повик за изразување интерес на новинари за
учество на обука за известување за процесот на пристапвање во Европска Унија .
Рокот за пријавување е 6 февруари 2023 година.

Сите пристигнати апликации ќе бидат евалуирани од страна на комисија за
евалуација која се состои од претставници на проектот Нордиска поддршка за
напредок на Северна Македонија и Секретаријатот за европски прашања.
Апликантите кои ќе бидат слектирани во потесен круг ќе бидат дополнително
известени.

Доколку имате прашања поврзани со процесот на апликација, ве молиме испратете
ги по електронски пат на ecr.rsoc.mkd-office@unops.org.

Обуката е финансирана од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка
(Sida), преку проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“
имплементиран од Канцеларијата на Обединетите Нации за проектни услуги (UNOPS)
во партнерство со Секретаријатот за европски прашања.
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