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 Овој проект е финансиран од Европската Унија 

Учесници на состанокот: 
Вкупно 32 учесници беа дел од овој состанок како што се: членови на ГЗС, 
потенцијални членови на ГСЗ и технички персонал. Состанокот беше 
организиран од страна на персоналот на Единицата за управување со проект 
за прекуграничниот регион “Преспа”. 
 
 
Листата на учесници со нивните контакт информации можете да ги видите во 
следниве документи:  
АНЕКС 1: Листа на учесници на 8-от Состанок на ГЗС “Преспа” 2014/11/25 
АНЕКС 2: Скенирана Листа на Учесници на 8-от Состанок на ГЗС “Преспа” 
2014/11/25 
 
Работна програма на Состанокот 
 
 09:30-10:00 Пристигнување на учесниците и добредојде 
 
10:00-10:10  Поздравен говор 
                        Г-дин Ѓоко Стрезовски, градоначалникот на Ресен 
 
10:10-10:20  Официјално обраќање и вовед во програмата на состанокот 
                        Г-ѓа Виола Богдани, претседател на "Преспа" ГЗС 
                        Г-дин Науме Ташовски, потпретседател на "Преспа" ГЗС 
 
10:20-10:50  Презентација на подготвените промотивни брошури за "Преспа" 
                        Регионот и промоција на регионот и на други настани 
                        Г-дин Крсте Мицалевски, Општина Ресен  
                        Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален координатор - "Преспа" ПГР 
                        Г-ѓа Етлева Тимо, Технички Асистент  - "Преспа" ПГР 
 
10:50-11:30  Постигнат напредок во програмата “Луѓе за луѓе” и 
                        дискусија за следните чекори 
                        Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален координатор - "Преспа" ПГР 
 
11:30-00:00  Пауза за кафе 
 
12:00-13:30  Дискусија за следната фаза на програмата АБДА 
                        Г-ѓа Ирена Џимревска, Извршен директор на СВГ 
 
13:30-14:00  Завршни зборови и заклучоци од состанокот 
                        Г-дин Дамјан Сурлевски, Регионален координатор - "Преспа" ПГР 
 
14:00-15:00  Пауза за ручек 
 
15:00   Заминување 
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Записник од состанокот 
 
Средбата започна со поздравен говор на Регионалниот координатор на ПГР 
"Преспа", Г-дин Дамјан Сурлевски, кој топло ги поздрави присутните и им 

посака плодна соработка помеѓу сите засегнати страни. 
Во име на Општина Ресен, домаќинот општина на оваа средба зборуваше 
Градоначалникот Мр. Ѓоко Стрезовски. Тој изрази задоволство од учеството во 

вакви важни активности за регионот, како и одговорноста и максималната 
подготвеност на Општина Ресен за соработка во рамките на ABDA програмата. 
Во продолжение, г-ѓа Виола Богдани Претседателот на ГЗС за регион “Преспа” 

и Г-дин, Науме Ташовски, Потпретседател на ГЗС за регион “Преспа” ги 

поздравија присутните и во детали ја презентираа програмата на средбата со 

фокус на секоја сесија засебно.  
 

Сесија 1 

Презентација на подготовените промотивни брошури за 
"Преспа" Регионот и промоција на Регионот на други настани 

 
Состанокот започна со презентацијата на Г-дин Крсте Мицалевски за 

промоција на регион “Преспа” на Euregia саемот кој се одржа во Лајпциг, 

Германија, 2014 година. Фокусирајќи се на важноста на Euregia саемот г-дин 
Micalevski даде детални информации за посетата и настан. Учесниците на 
саемот беа претставници од сите региони, а главната цел беше да се разменат 
искуства и информации со цел да се поттикне соработката меѓу регионите. 
Учеството во Euregia 2014 овозможи презентација на Пристапот базиран на 

развој на територија во земјите од Западен Балкан(ABDA), како и промоција на 

прекугранични региони "Преспа", "Шара", "Дрина - Тара" и "Дрина - Сава". 

Покрај тоа, Euregia 2014 овозможи платформа за презентација на иновативни 

идеи, концепти, истражувања и примери од најдобрите практики за локален и 

регионален развој, како и за можностите за воспоставување на соработка и 

нови партнерства. 

Потоа Г-дин Дамјан Сурлевски направи презентација на подготвените 

промотивни брошури за регионот “Преспа”. Тој ја истакна важноста на 

соработката претставниците на ГЗС, нивниот придонес, сугестии и коментари 

за подготовка на брошури за ПГР “Преспа”. 

За време на состанокот учесниците даваа коментари, сугестии и поставуваа 

различни прашања. Од страна на членовите на групата беше нагласна 
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одличната работа при подготовка на брошурите и нивното значење за 
промоција на регионот. Исто така беше даден предлог за превод на брошури 
на албански и на македонски јазик. Беше нагласено дека промотивните 

материјали треба да се достават и во електронски формат и како такви истите 

да бидат поставени на веб страните на членките организации во ГЗС и со тоа 

да се зголеми видливоста при промовирање на регионот. 

Како надополнување на оваа идеја беше предложено да се воспостави нов 

профил на социјалниот медиум Facebook кој ќе биде раководен од 

Канцеларијата за проектно управување на “Преспа” во соработка со членовите 

не ГЗС. Главната цел на овој профил е да се промовира целата работа и 
активности реализирани од страна на членовите на ГЗС во рамките на 

проектот. 

Во прилог на активности за промоција на регионот беше предложено 
организирање на различни презентации во различни медиуми во врска со 

работата и активностите кои ги врши во соработка со SWG. 

За време на првата сесија беше исто така беше сугерирано дека учеството на 

овие состаноците треба да биде уште поголемо од страна на членовите, но тоа 
директно зависи и од патните трошоци кои треба да бидат покриени од страна 

на членовите  и некогаш е главна причина за учесниците да не ги посетуваат 

овие состаноци редовно.  

Како одговор на коментарите и забелешките, модераторите на средбата се 

заблагодарија на учесниците во дискусија и за обезбедената поддршка за 

идната соработка. Тие го ценат конкретни идеи и коментари нагласувајќи дека 

ќе бидат направени напори преку поддршка обезбедена од проектот. 

Исто така, за време на состанокот дискусиите беа фокусирани на предлози за 

зголемување на соработката при  промоција на регионот. Беше истакната 

потребата за печатење на брошури на јазиците во регионот - албански и 

македонски јазик. Беше нагласена можноста за  препечатување или 

модификација на промотивните материјали за други промотивни цели од 

страна на членовите на групата и важноста од промоцијата на електронскиот 

формат од промотивните материјали. 

Сесија 2 
 

Постигнат напредок во рамки на програмата “Луѓе за Луѓе и 
дискусии за идните чекори 

 
Во своето излагање г-дин Дамјан Сурлевски ја истакна важноста на акциите во 
рамки на програмата "Луѓе за Луѓе" фокусирајќи се на напредокот и 
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реализирани активностите досега. Успесите на оваа програма се директно 
поврзани со соработката помеѓу сите чинители и членови во ГЗС. Сите 
реализирани акции претставуваа одлична можност да се промовира "Преспа" 
Регионот, давајќи им на членовите и целните групи можност за споделување на 
знаење и информации како и преку промоција и трговија на производи на 
регионалните пазари. Така на пример Фестивалот на вино и сирење, како и 
Преспанскиот Јаболкобер претставуваат одличен пример на успешно 
реализирани настани преку програмата "Луѓе за Луѓе". Овие настани собраа 
локални производители и организации на кои им се овозможи да ја 
промовираат традиционалната храна, земјоделски производи и ракотворбите, 
како и воспоставување и зајакнување на регионалната соработка. 
Во разните дискусии спроведени од страна на засегнатите страни беше 
истакнато значењето на развојот на земјоделството и користење на ресурси во 
регионот. Исто така беа дадени сугестии во врска со спроведувањето на 
работилници или економски форуми кои би биле организаирани со взаемна 
поддршка на SWG и други институции како на пр. Општина Ресен и округот 
Корча.  
Исто така имаше уште еден коментар поврзани со важноста на интервенција во 
патната инфраструктура која директно влијае на развојот на туризмот и 
промоција на регионот. 
 
Како резиме на дискусиите и коментари, модераторите на состанокот ги 
оценија како многу важни идеите кои се споделија за време на состанокот и ги 
уверија учесниците во нивната подготвеност за  поддршка во организирањето и  
спроведувањето на разни форуми и работилници.  
Исто така, во рамките на подобрувањето на патната инфраструктура, земајќи 
го во предвид финансиската неможност на општинитеи или малите локални 
заедници да интервенираат, добра можност може да биде ИПАРД II програма 
која е во фаза на спроведување, и може да претставува одлична можност 
преку која ќе се покријат одредени инфраструктурни потреби во регионот.  

 
Сесија 3 

Дискусија за следната фаза на ABDA програмата 

На почетокот на оваа сесија, Г-ѓа Ирена Џимревска започна со презентирање 

на SWG организацијата, фокусирајќии се на приоритетите и соработката во 

прекуграничните региони во замјите од Западен Балкан. 

Таа ги презентираше главните проблеми во подготвителните активности за 

имплементирање на ABDA во земјите од Западен Балкан; практична 

имплементација на ABDA пристапот со имплементација на интегриран 

економски пристап во “Дрина – Тара” и “Дрина – Сава” прекуграничните 

региони; имплементација на пристап за интегриран економски развој во “Дрина 

– Тара” и “Дрина – Сава” прекуграничните региони и ABDA пилот грант шема 

како перспектива на програмата.  Независно од моменталната ситуација беше 
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дискутирано за фундаментални промени во менаџмент пристапот кон ИПА во 

насока на финансирање на проекти од голем обем или финансирање преку 

големи финансиски институции и капацитети. Понатаму следуваше и 

презентација за одржаниот Форум за земјоделска политика 2014, и рурален 

економски развој во прекуграничниот регион каде што е имплементирана ABD 

метологијата. Форумот за земјодела политика 2014, исто така препорачува да 

се продолжи со развивање на капацитетите преку ABD пристапот, да се бара 

алтернативно финансирање, вклучувајќи ги IPARD и CBC програмите, да се 

воспостави соработка со други регионални иницијативи за потенцијална 

соработка и заеднички активности, како и да се убедат Министерствата за 

Земјоделство да ги вклучат принципите на ABD пристапот во националните 

политики за развој. На крајот беше потенцирано дека има воспоставено 

структури кои се функционални, програмски документи се подготвени и 

доставени до ЕК, регионалните членови на групата на заинтересирани страни 

го очекуваат започнувањето на имплементирачката фаза; ABDA е вклучена во 

стратешкиот документ 2014-2020 но финански средства не се предвидени за 

финансирање на ABDA проектите.   

Во дискусиите кои понатаму се одвиваа членови на групата напоменаа дека 

иако плановите за во иднина не се одвиваат според очекуваното тие се 

мотивирани Групата на заинтересирани страни да продолжи и во иднина да 

функционира. Со тоа беше сугестирано дека во иднина SWG Секретаријатот и 

Канцеларијата за проектно управување “Преспа” дури и членовите на Групата 

на заинтересирани страни мора да идентификуваат потенцијални донатори со 

цел да се аплицира на нови програми. Исто така беше потенцирана и 

потешкотијата што ја имаат дел од членовите на групата на заинтереситани 

страни во аплицирањето на IPA проектите. Тие ја искажаа потребата од 

зајакнување на капацитетите во однос на пишување на предлог проекти.   

Фасилитаторите на состанокот напоменаа дека ги ценат коментарите дадени 

од страна на членовите на групата и напоменаа дека се од големо значење за 

понатамошната соработка. 

Сесија 4 

Заклучоци од состанокот 

Во последната сесија по ревидирање на програмата и разговараните теми, 

следните заклучоци беа донесени: 

• Подготвените промотивни брошури за регионот "Преспа"  да бидат 

дистрибуирани по електронски пат и секој член на ГЗС да направи напори за 
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дополнителна промоција на брошурите преку поставување на нивните 

постоечки веб страници или други медиуми; 

• На предлог на членовите на ГЗС, брошурите да бидат преведени на 

локалните јазици (македонски и албански); 

• Секоја од ГЗС членовите ќе добие одредена количина на подготвениот 

промотивен материјал сразмерно на поле на интерес и областа на делување; 

• Единицата за проектно управување на "Преспа" регионот ќе го поддржи сите 
дискусии и идеи и ќе ви помогне во поврзувањето на потенцијалните акции кои 

би можеле да бидат поддржани со рамки на програмата "Луѓе за Луѓе"; 

• Со цел да се промовираат активностите и реализираната работата од страна 

на ГЗС за "Преспа" регионот, потребно е создавање на платформа за размена 

на информации. Исто така воспоставувањето на Фејсбук профил на “Преспа” 
регионот ќе биде направено со цел полесно ширење на информации и вестите 

до членовите на ГЗС; 

• Единицата за проектно управување на "Преспа" да направат напори за  
истакнување на важноста на реконструкција на локалната патна 

инфраструктура во "Преспа" регионот преку состаноци со релевантните 

институционални органи; 

• Единицата за проектно управување на "Преспа" и SWG можат да послужат 

како информативна точка каде што членовите ГЗС можат да добијат 

информации за отворени повици за проекти и програми и ќе го фасилитираат  
процесот на поврзување и соработка во реализација на заеднички проекти и 

активности во регионот; 

• Зголемување на видливоста на реализираните активностите во рамките на 

ABDA програма е потребно и ова треба да биде поддржани од страна на 

членовите на ГЗС со дополнителна промоција на локално ниво; 

• Во однос на претстојниот саем за туризам во Белград која ќе биде одлична 

можност за промоција на регионот, членовите на "Преспа" ГЗС ќе бидат 

вклучени во процесот на избор на претставник на регионот које ќе учествува на 

овој саем. 

Подготвено од: 

Етлева Тимо 
Технички асистент 
Прекуграничниот регион "Преспа" 
 


