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Who we are  
The USAID Clean Energy Investment Project builds 

upon and expands the ongoing USAID assistance 

that has laid the groundwork for developing renewa-

ble energy and energy efficiency technologies and 

industries in Macedonia. The three-year project, initi-

ated in April 2013, will support the Government of 

Macedonia's efforts in implementing relevant strate-

gies with the goal to increase investment in energy 

generation from renewable sources, and reduce Mac-

edonia’s total final energy consumption and green-

house gas emissions.   

 

What we do 
The USAID Clean Energy Investment Project pro-

vides technical assistance and implements a range 

of activities in the following primary components:  
  

(1)  Streamline renewable energy project develop-

ment and investment processes — activities will 

be undertaken aimed at improving renewable 

energy enabling environment.  
  

(2)  Establish low-emissions-development planning 

processes — activities will focus on assisting the 

Government of Macedonia in improving the legal 

framework in planning, launching and 

implementing the low-emissions-development 

process to advance economic growth, improve 

environmental management and meet develop-

ment objectives.  

 

 

 

The Project coordinates its activities with other 

USAID projects and with bilateral and multilateral do-

nors to prevent duplication of efforts, and enable 

identification of synergistic activities.   

 

Who we work with 
The USAID Clean Energy Investment Project works 

closely with a number of Government of Macedonia 

ministries and agencies and other stakeholders in 

achieving the mutual goals. In particular:   
 

 Cabinet of the Deputy Prime Minister for  

Economic Affairs 

 Ministry of Economy 

 Ministry of Environment and Physical Planning 

 Ministry of Agriculture, Forestry and Water  

Economy   

 Energy Agency 

 Energy Regulatory Commission 

 Macedonian Academy of Science and Arts 

 Association of Renewable Energy Producers 

More information about the USAID Clean Energy In-

vestment Project, can be found by contacting project 

office at:  

 

Vasil Stefanovski 16, Skopje, 1000, R of Macedonia   

+389 (0)2 311 7850; +389 (0)2 312 9801; +389 (0)2 

312 9346, info-cei@winrock-macedonia.org 

USAID Clean Energy Investment Project 
 



Winrock International Глобално го подобрува животот и животните услови  

Winrock International е непрофитна организација која работи со луѓето во САД и на глобално ниво со цел да им 
помогне на маргинализираните групи, да ги зголеми економските можности и да ги зачува природните ресурси. 

Principal Offices 

2101 Riverfront Drive | Little Rock, AR 72202-1748 | T 501.280.3000  F 501.280.3090 
2121 Crystal Drive, Suite 500 | Arlington, VA 22202-3706 | T 703.302.6500  F 703.302.6512 
 

www.winrock.org | information@winrock.org  © 2013 All Rights Reserved 

Кои сме ние 
Проектот на УСАИД за инвестиции во чиста енергија се 

надоврзува на тековните активности на УСАИД, кои ги 

поставија основите за развој на технологии и индустрии 

во областа на обновливите извори на енергија и 

енергетската ефикасност. Ова е тригодишен проект, кој 

започна во април 2013 година, и е насочен кон 

поддршка на Владата на Република Македонија во 

процесот на имплементирање на релевантни стратегии, 

со цел да се зголемат инвестициите во производство на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија, и 

да се намали вкупната потрошувачка на енергија и 

емисија на стакленички гасови.    

 

Кои се нашите активности 
Проектот на УСАИД за инвестиции во чиста енергија 

обезбедува техничка помош и спроведува повеќе 

различни активности групирани во следните 

компоненти:   
 

(1)  Поедноставување на процесот за развој на проекти 

и инвестиции во обновливи извори на енергија – 

активностите кои ќе се преземат имаат за цел 

подобрување на деловното опкружување во 

областа на обновливи извори на енергија   
 

(2)  Воспоставување на процеси за ниско-емисиони 

развојни стратегии – активностите ќе се 

фокусираат на поддршка на Владата на Република 

Македонија во унапредување на законската 

регулатива за планирање, започнување и 

спроведување на процеси за намалување на 

емисијата на стакленички гасови со цел да се 

унапреди економскиот развој, да се подобри 

управувањето со животната средина и да се 

постигнат развојните цели.  

 

 

 

Проектот на УСАИД за инвестиции во чиста енергија ги 

координира своите активности со останатите проекти 

на УСАИД, како и со билатералните и 

мултилатералните донатори, со цел да се превенира 

преклопување на активностите, и да се овозможи нивна 

синергија. 

 

Кои се нашите партнери 
Проектот на УСАИД за инвестиции во чиста енергија 

тесно соработува со голем број на министерства и 

агенции на Владата на Република Македонија, како и со 

други заинтересирани страни, во постигнувањето на 

заедничките цели, а посебно со:   
 

 Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на 

Република Македонија задолжен за економски 

прашања 

 Министерство за  eкономија 

 Министерство за животна средина и просторно 

плaнирање 

 Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

 Агенција за енергетика на Република Македонија 

 Регулаторна комисија за енергетика  

 Македонската академија на науки и уметности 

 Групација на производители на енергија од 

обновливи извори 
 

Повеќе информации за Проектот на УСАИД за 

инвестиции во чиста енергија се достапни преку 

проектната канцеларија на следниве контакти:    

Васил Стефановски, 16 Скопје, Р. Македонија               

02 311 7850, 02 312 9801, 02 312 9346                                    

info-cei@winrock-macedonia.org 

Проект на УСАИД за инвестиции во чиста енергија 
 


