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Од:  SWG Главна Канцеларија/Секретаријат Secretariat – Единица за проектно 

управување на прекуграничниот регион “Преспа” 
До:       Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион “Преспа” 
 
Предмет:  Покана за 10ти состанок на Групата на заинтересирани страни за 

прекуграничниот регион “Преспа” 
 
Почитувани членови на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион 

“Преспа”, 
 
Ни претставува особено задоволство да поканиме претставник од Вашата 

институција/организација да учествува на претстојниот 10ти состанок на Групата на 

заинтересирани страни за прекуграничниот регион “Преспа” кој ќе се одржи на 23ти 
Јуни, 2015 година во Хотел Милениум Палас во Охрид, Република Македонија.  
 
Постојната Група за Регионален Рурален Развој во Југоисточна Европа – SWG 
продолжува со активностите поврзани со имплементација на пристапот базиран на 

развој на територија во земјите од Западен Балкан, и сега започнува со 

имплементација на проектот “Поддршка на регионална соработка и рамномерен 

територијален развој на земјите од Западен Балкан во процесот на интеграција кон 

ЕУ”, финансиран од страна на Европската Унија.   
 
Проектот има за цел да ја поддржи соработката регинално ново помеѓу институциите и 

различните чинители кои работата во секторите земјоделство и храна. Исто така же го 

олесни процесот на рамномерен регионален развој на земјите од Западен Балкан во 

процесот кон интеграција во ЕУ. 
 
Целата на проектот е да го зајакне вмрежувањето и соработката помеѓу јавните 

институции и засегнатите страни, како и со други релевантни регинални тела, со цел 

да се забрза пристапниот процес во сферите на земјоделство и руралниот развој кон 

ЕУ  од страна на земјите кандидати и потенцијални кандидати од Западен Балкан. 
 
Во проектот ќе бидат вклучени активен дијалог помеѓу креаторите на политики и 

поголемите чинители меѓу кои претставници на локални самоуправи, граѓански сектор, 

бизнис сектор, невладини организации како и академската фела, експерти и ќе ги ја 

поддрќи културата на дијалог и дискусија на различни важни политики од сферата на 

земјоделството и руралниот развој како и за економскиот развој на руралните 

прекугранични области.  
 
SWG ќе го имплементира проектот фокусирајќи на важноста од поставување на 

функционална, стабилна, транспарентна и инклузивна соработка помеѓу земјите од 

Западен Балкан, каде што региналната застапеност ќе биде загарантирана. 
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За целото времетраење на проектот, SWG ќе промовира создавање на платформа за  

регионална соработка које ќе биде координирана од стана на создадените структури 

во четирите прекугранични региони (“Дрина - Сава”, “Дрина- Тара”, “Преспа”, “Шара”), 
со цел градење на капацитетите како и размена на знаење и информации за клучните 

теми за економски развој како и за достапните средства и форми за финансирање. 
 
Проектните активности ќе се фокусираат на достигнување на стратешките цели кои се 

дефинирани рамковната стратегија и Програмите за економски развој на регионите. 
Ова ќе биде овозможено преку дисеминација на информации за достапноста на 

различни фондови, како и преку подршка на засегнатите страни во вмрежување, 

поврзување и олеснување на процесот за поготовка на проектни предлози на 

најразлисни повици особено оние преку ИПА инструментот. 
 
Исто така, SWG ќе иницира изработка на основна анализа, стратешко планирање како 

и програмирање за економски развој во уште најмалку 2 нови прекугранични региони, 
преку воспоставување на процес на вмрежување, покренување на дијалог и други 

различни настани за соработка во новите региони.   
 
Главните теми на овој 10ти состанок ќе бидат: 

 Запознавање со третата фаза на проектот ““Поддршка на регионална 

соработка и рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во 

процесот на интеграција кон ЕУ”, финансиран од страна на Европската Унија.  ” 
– имплементација и идни активности поврзани со проектот;  

 Дискусија за подршката на “Луѓе за луѓе” акции во прекуграничниот регион 

“Преспа”; 
 Дискусија за подготвените проекти за Интегриран економски развој и улогата на 

Единицата за проектно управување на Прекуграничниот регион “Преспа”; 
 Дискусија за номинација на Членови во Групата на заинтересирани страни за 

“Преспа” (потврда од тековните членови и вклучување на нови членови). 
 
Ве информираме дека 10тиот состанок на Групата на заинтересирани страни за 

прекуграничниот регион “Преспа” ќе се одржи на 23ти Јуни, 2015 година во Хотел 

Милениум Палас во Охрид, Република Македонија.  
 
Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку можете да учествувате на 

настанот. Во прилог на ова писмо ќе ја најдете и работната програма за овој состанок. 
 
Се гледаме во Јегуновце! 
 
Срдечно, 
 
Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален Координатор за “Преспа” ПГР 
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
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