
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Записник од 10-тиот состанок на Групата на засегнати страни за 

прекуграничниот регион "Преспа" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Јуни 23ти, 2015 

 Општина Охрид, Македонија 

 

 



 

 

Учесници: 

Учесници на 10-тиот состанок на Групата на засегнати страни (ГЗС) беа 24 членови и 

претставници на Единицата за проектно управување (ЕПУ). Средбата беше 

организирана и водена од страна на претставниците на ЕПУ потпомогнати од 
претседателот и двајца заменици на претседателот на ГЗС за прекуграничниот регион 
(ПГР) "Преспа". 
 
Целосната листа на учесници како и други дополнителни презентации од 

состанокот се прикачени како како анекси на овој документ:  
Анекс 1: Листа на учесници  
Анекс 2: Скенирана листа на учесници 
Анекс 3: ППП – ЕК АБДА 4 Проектна презентација  

 
Програма: 

10:30 – 11:00  Пристигнување и добредојде на учесниците  
 
11:00 – 11:10  Поздравен говор  

Г-дин Горан Мицкоски, Помошник Раководител на ТЛЕР 
Г-ѓа Виола Богдани, Претседател на Групата на заинтересирани страни  
Г-дин Науме Ташовски, Заменик Претседател на Групата на заинтересирани 
страни 

 
11:10 – 11:15  Вовед во дневниот ред   

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
 
11:15 – 11:35  Генерални достигнувања поврзани со подготовка за имплементација на 

пристапот АБД во земјите од Западен Балкан  
Г-ѓа Ирена Џимревска, Извршен Директор на SWG  

 
11:35 – 12:00  Презентација на третата фаза на АБДА проектот  

Главни резултати, проектни активности , пресвртници и општи 
временска рамка  

Г-ѓа Ирена Џимревска, Извршен Директор на SWG  
 
12:00 – 12:30 Кафе пауза 
 
12:30 – 13:00  Идни активности поврзани со имплементација на АБДА во 

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

Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 
 
12:40 – 13:00 Дискусија за подготвените проекти за Интегриран економски развој и 

улогата на Единицата за проектно управување на “Преспа” ПГР  
Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален Менаџер за “Преспа” ПГР 

 



 

 

13:00 – 13:30  Дискусија за номинација на Членови во Групата на заинтересирани 
страни за “Преспа” (потврда од тековните членови и вклучување на нови 
членови) 

Г-ѓа Етлева Тхимо, Регионален Координатор “Преспа” ПГР 
 
13:30 – 14:00  Заклучоци и идни чекори 
 
14:00 – 15:00  Ручек 
 
15:00   Заминување 
 
Записник од состанокот 
 
Регионалниот Менаџер на "Преспа" прекуграничниот регион г-дин Дамјан Сурлевски 
одржа поздравен говор и им се заблагодари на сите учесници за нивното присуство и 

посака плодна соработка меѓу засегнати страни. 
 
Г-ѓа Виола Богдани, Претседател на Групата на засегнати страни за "Преспа" 

прекуграничниот регион и г-дин Науме Ташовски, Потпретседател на групата на 

засегнати страни за "Преспа" регионот, го поздравија сите учесници и ја нагласија 
важноста од воспоставување и консолидација на стабилна група на чинители за 

"Преспа" регионот, како и желба за продолжување на таквата плодна соработка и во 

текот на наредната 3-та фаза. 
Потоа во име на Општина Охрид, г-дин Горан Мицкоски, го истакна огромното 

значењето на  овие средби во текот на претходната фаза, особено во соработката со 

различни партнери за спроведување на активности во рамки на програмата "Луѓе за 

Луѓе". Тој го изрази задоволството да бидат вклучени во вакви важни активности за 

регионот, како и неговиот оптимизам и максимална поддршка од страна на Општина 

Охрид за во иднина.  
Г-дин Дамјан Сурлевски детално ја претстави програмата на средбата со особен 

фокус на секоја сесија и прашањата кои треба да се дискутираат. 
 

Сесија 1 
 

Генерални достигнувања поврзани со пристапот базиран на територија 

(ABDA) во земјите од Западен Балкан   
 

Сесијата започна со презентацијата на г-ѓа Ирена Џимревска, Извршен директор на 

SWG, којa се заблагодари на Групата за активното учество и даде краток преглед на 

реализираните активности во рамки на втората фаза од ABDA проектот. Така, 

учесниците беа информирани за напредокот и преземените акции, нивната важност за 

регионот и за вклученоста на Групата во нивно спроведување. Тој исто така ги 

презентираше реализираните активности за јакнење на капацитетите во регионите и 

имплементација на грантовата шемата која беше главно наменета за регионите 
Дрина-Тара и Дрина - Сава. 



 

 

  
Дел од презентацијата исто така се фокусираше и на активностите за промоција на 

регионот, како и за спроведените активности во рамки на програмата "Луѓе за Луѓе".  
Во текот на оваа сесија имаше и кратка презентација за функционирањето на ЕПУ, 

неговата структура и помошта која ја нуди за членовите во Групата на засегнати 

страни за прекуграничниот регион “Преспа”. 
 

Сесија 2 
 

Презентација на третата фаза за имплементација на ABDA пристапот – 
Главни цели, резултати, проектни активности и временска рамка 

Во текот на оваа сесија беа елаборирани главните цели и активности на проектот 

"Поттикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален развој на 

земјите од Западен Балкан во процесот на интеграција кон ЕУ".  
 
Проектот има за цел поттикнување на регионалната соработка помеѓу институциите и 

засегнатите страни во секторите за земјоделство и храна, како и олеснување на 

процесот на рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во 

напредувањето кон интеграцијата во ЕУ. 
Главната цел на проектот е да се зајакне вмрежувањето и соработката меѓу јавните 

институции и засегнати страни, како и други релевантни регионални тела на земјите 

кандидати од Западен Балкан и потенцијални кандидати, со цел да се забрза процесот 

на пристапување во ЕУ во областа на земјоделството и руралниот развој.  
За време на презентацијата тоа, исто така, беше опишан општиот пристап на 

проектот, преку градење на капацитетите на засегнатите страни и поддршка за 

подготовка на проектни апликации на разни повици. Другите споменати цели беа 

воспоставување на мали вредносни синџири во прекуграничните региони, основна 

анализа на ситуацијата во 3 дополнителни прекугранични региони, како и поддршка на 

SWG за продолжување на политичкиот дијалог помеѓу релевантните институции. 
 
На крајот од презентацијата, уште еднаш беше истакната улогата на Единицата за 

управување со проектот која ќе има за цел поттикнување и поддршка на идеи, проекти 

и иницијативи од ГЗС со примена на ABD пристапот, мапирање на потенцијални 

донатори, управување на активностите во прекуграничниот регион, како и развој на 

бази на информации и размена на знаења за постоечките инструменти за поддршка 

кои ќе бидат на располагање на членовите на ГЗС. 
 
Во разните дискусиите кои се водеа во текот на оваа сесија, беше истакнато 

значењето на соработката меѓу членките на групата со цел да се разменат 

информации и со тоа да се привлечат повеќе средства за регионот.  
Исто така, беше нагласено дека Групата внатрешно треба да си постави критериуми 

за мерење на успехот на заедничка работа помеѓу членовите на ГЗС и Единицата за 

управување со проектот треба да имаат улога на поддржувач во оваа активност 



 

 

Учесниците на средбата ја нагласија важноста на соработката во аплицирањето за 

различни проектни предлози за Програмата за прекугранична соработка, 

промовирање на партнерство, градење на капацитети, организирање на тркалезни 

маси, како и организирање на средби со други потенцијални партнери за развој на 

идеи и подготовка на апликации за различни повици.  
Новата територијална и административна промени во Албанија ќе доведе до  

проширување на листата на нови потенцијални чинители и за таа цел ЕПУ треба да да 

контактира со раководните лица на новите структури со цел да ја образложи работата 

на Групата на засегнати страни и да поспостави основа за нови партнерства.  
SWG, исто така ќе ги искористи воспоставените врски на политичко ниво, кое се 

остваруваат секоја година на министерско ниво и ќе продолжи со активностите за 

лобирање за добивање на дополнителни средства за спроведување на ABD пристап 

во регионот "Шара".  

На крајот од сесијата беше констатирано дека Единицата за управување со проектот 

треба да ги поддржат идеите кои беа развени во претходната фаза на проектот и да 

се поттикнат нови иницијативи во регионот за имплементација на нови заеднички 

проекти.  

Сесија 3 
 

Идни активности поврзани со имплементацијата на ABD пристапот во 

прекуграничниот регион “Преспа” - Дискусија за можна поддршка во 

рамки на програмата "Луѓе за Луѓе" во "Преспа" регионот 

На почетокот на оваа сесија беа презентирани воспоставените контакти со партнерите 

и потенцијалните донатори кои работат во регионот, фокусирајќи се на можностите и 

конкретни идеи за идни активности. 

Беше претставена идејата за организацијата на Фестивалот на вино и сирење во 

Охрид заедно со други активни донатори во регионот. Исто така беше спомената и 

велосипедската тура низ Галичица која беше организирана од македонската страна на 

"Преспа" регионот и идејата е следната година да се организира како регионален 

прекуграничен повеќедневен настан. Потоамучесниците беа поканети на отворена 

дискусија за можната поддршка во рамки на програмата "Луѓе за Луѓе".  

Членовите на Групата на засегнати страни истакнаа дека програма “Луѓе за Луѓе” e 
многу корисна алатка и дека идејата за Галичица велосипедска тура е добра можност 

за промоција на прекуграничната област, и треба да се прошири исто така со 

вклучување на албанските партнери. Покрај велосипедската тура беше предложено 

дека пешачко-рекреативните тури се многу популарни и траба да се промовираат на 

регионално ниво. 

Исто така беше нагласена важноста од развој на заеднички туристички пакети со 

македонски и албански тур-оператори, преку поттикнување на соработка. Така, беше 

предложено по завршување на туристичката сезон во регионот, да се воспостави 



 

 

работна група составена од членовите на ГЗС кои работат во туристичкиот сектор и 

приватните тур-оператори од двете страни на регионот заинтересирани да ја 
промовираат и продаваат туристичката понуда на регионот. Главниот резултат од 
оваа работна група треба да биде подготовка на повеќедневни туристички пакети кои 

ќе ги покрие сите атрактивни елементи од двете страни на "Преспа" регионот. По 

создавањето на таквите пакети беше предложено да се организираат состаноци со 

градоначалници во регионот и активни донатори во прекуграничниот регион со цел да 

се презентираат резултатите и потребите за некои од активностите да бидат 

поддржани од нивна страна. 

На крајот од дискусијата беше предложено дека за многу од идеите не треба да се 

размислува само за поддршка преку програмата "Луѓе за Луѓе", туку тие може и треба 

да развијат во поголеми проектни идеа кои ќе бидат доставени до други програми како 

што се IPA CBC – Програмата за прекуграничната соработка или до други активни 

донатори во регионот.  

Сесија 4 

Дискусија за номинација на Членови во Групата на заинтересирани страни 

за “Преспа” (потврда од тековните членови и вклучување на нови 

членови) 

Во текот на оваа сесија Г-ѓа Етлева Тимо ја истакна важноста на ГЗС на Преспанскиот 

регион и развојот на конкретни идеи за заедничка соработка, а потоа ги покани 

учесниците на отворена дискусија за афирмирање на актуелните членови и 

вклучување на нови членови. 
Во текот на дискусијата беше предложено да се вклучат повеќе претставници од 

бизнис секторот. Исто така беше сугерирано преку електронска анкета да се провери 
интересот на тур-оператори да бидат активно вклучени во регионот. Беше предложено 

дека членови на групата на заинтересираните страни можат да комуницираат со ЕПУ, 

предложувајќи други потенцијални чинители кои можат да станат дел од групата. Исто 

така, по новата територијална поделба во Албанија други претставници од локалните 

и регионалните институции може да претставуваат потенцијални членови.   

Сесија 5 

Заклучоци и идни активности 

Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци: 

 ЕПУ и SWG ќе служат како информативни точки каде што членовите на Групата 

ќе ги добијат потребните информации за нови програми и повици за 

доставување на предлог проекти. ЕПУ ќе ја поддржи подготовката на проектни 

апликации главно базирајќе се на развиените проекти од претходната фаза и 

исто така ќе обезбеди информации за потенцијалните партнери кои ги 

исполнуваат условите за Програмата за прекугранична соработка- IPA CBC; 



 

 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе соработува со Групата на засегнати страни за 

создавање на база на податоци за сите настани и манифестации кои се 

организираат во регионот. Главната цел е секој член да биде запознаен со 

настаните кои се одржуваат во регионот и поголемо учество на членовите на 

ГЗС на овие настани;  

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе поттикне контакти и средби со деловни субјекти од 

секторот туризам и тур-оператори, со цел да се создаде интегриран тур-пакет 

во регионот; 

 Доколку има можност, дополнително зајакнување на капацитетите за 

подготовка на проекти и управување со проектен циклус треба да се планираат 

и организираат за членовите на ГЗС;  

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе продолжи со подршка и координација на 

потенцијалните акции и други настани кои може да бидат подржани во рамки на 

програмата “Луѓе за луѓе” (Велосипедска и пешачка тура низ Галичица – 
Преспа, Интегрирани туристички пакети, Фестивал на вино и сирење, 

Преспански Јаболкобер, идр.); 

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе ѓи контактира на новите структури во албанските 

општини кои ќе бидат основани по новата територијално-административна 

поделба и нивните претставници ќе бидат поканети да присуствуваат на 

состаноците ГЗС и да се запознаат со активностите кои се имплементираат во 

регионот "Шара";  

 ЕПУ за регионот "Преспа" ќе испрати формат за портфолио до секој член 

поединечно и треба да бидат пополнети со информации во врска со 

реализирани проекти, планираните активности и активно поле на интерес на 

секој член/организција/институција од Групата. Ова ќе го забрза процесот на 

генерирање и поврзување на идеи како и воспоставување партнерства за идни 

проектот под Програмата за прекугранична соработка – IPA CBC; 

 Во соработка со членовите на Групата, нови потенцијални членови ќе бидат 

идентификувани (по можност невладини организации кои работат во секторите 

за одржлив развој на бизнисот или туризмот), додека членовите кои биле 

неактивни подолг временски период, или ја промениле своите позиции нема да 

бидат контактиран во иднина или соодветната организација/институција ќе биде 

контактирана за назначување на соодветна замена; 

Подготвено од: 

Етлева Тимо 

Регионален координатор 
Прекуграничен регион “Преспа”  


