Записник од 14-тиот состанок на Групата на
засегнати страни за прекуграничниот регион
“Преспа”

Септември 23-ти, 2016
Ресторан Галакси, Претор
Република Македонија

Учесници на состанокот:
Структурата на учесниците на 14-тиот состанок на Групата на засегнати страни
(ГЗС) вклучуваше 20 учесници од регионот Преспа. Состанокот беше
организиран и потпомогнат од страна на претставниците на Единицата за
управување со проекти (ЕУП), со помош на Претседателот и Заменикпретседателот на ГЗС за прекуграничниот регион Преспа.
Целосната листа на учесници со контакти и други детали можат да се најдат
во:
ANNEX 1: Participants list of 14th Prespa stakeholder group meeting 23.09.2016
ANNEX 2: PPP_Prespa achievement and results June 2016 – September 2016

Програма на состанокот:
14-ти Состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион
“Преспа”
10:00 – 10:30 Пристигнување и добредојде на учесниците
10:30 – 10:45 Поздравен говор
Г-дин Ѓоко Стрезовски, Градоначалник на Општина Ресен
Г-дин Науме Ташовски, Заменик претседател на Групата на
засегнати страни на прекуграничниот регион “Преспа“
Г-а. Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
10:45 – 10:50 Вовед во програмата
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
10:50 – 11:30 Генерални активности поврзани со имплементацијата на АБДА во
прекуграничниот регион “Преспа“ (Период јуни 2016 - септември 2016)
Видливост и поддршка на активностите во рамки на програмата
"Луѓе за луѓе" во прекуграничниот регион “Преспа“
Г-а Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот
регион “Преспа“
11:30 – 11:40 Дискусија за ГЗС Оперативниот протокол и правила на работа во
прекуграничниот регион “Преспа“
Дискусија и усвојување на Оперативниот протокол и правила на
работа

Г-а Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот
регион “Преспа“
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
11:40 – 12:00 Кафе Пауза
12:00 – 12:40 Информативна сесија за резултатите од првиот повик од АБД
Грант шемата во рамки на LEIWW програмата и можности за втор повик
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски соработник за прекуграничниот
регион “Преспа“
12:40 – 13:00 Заклучоци и идни активности
13:00 – 14:30 Ручек
14:30 Заминување

Записник од состанокот
Состанокот започна со поздравен говор на г-а Етлева Тимо, Регионален
координатор за прекуграничниот регион “Преспа“, која се заблагодари на
домаќинот на 14-тиот состанок – Општина Ресен, за топлото гостопримство,
како и на сите учесници за нивното присуство и посака плодна соработка со
сите засегнати страни.
Во име на Општината Ресен се обрати Градоначалникот, г-динот Ѓоко
Стрезовски, кој им посака добредојде на учесниците и изрази задоволство за
вклученоста на Општина Ресен во вакви важни активности во прекуграничниот
регион. Тој ја искажа својата благодарност за плодната соработка во
досегашните активности организирани во општина Ресен, во рамки на
програмата "Луѓе за луѓе". Исто така, ја нагласи вредноста на овие активности
и значајноста на прекуграничната соработка во однос на АБД Грант шемата.
Тој заклучи изразувајќи го својот оптимизам и максимална поддршка за идна
соработка.
Потоа, г-динот Науме Ташовски, Заменик претседател на Групата на засегнати
страни на прекуграничниот регион “Преспа, им посакаа добредојде на сите
учесници и ја нагласи важноста на овие состаноци, посакувајќи плодна
соработка со сите засегнати страни.
Дополнително, г-а Бојана Јовановска детално ја презентираше програмата на
состанокот, фокусирајќи се посебно на секоја сесија, како и на темите кои
треба да се дискутираат.

Сесија 1
Генерални активности во врска со имплементацијата на АБДА во
прекуграничниот регион Преспа
(Јуни 2016 – Септември 2016)
Видливост и поддршка на “Луѓе за луѓе” активностите во регионот Преспа
Сесијата започна со презентација од страна на г-а Етлева Тимо, Регионален
координатор за прекуграничниот регион “Преспа“, која даде преглед на
извршените активности и општите достигнувања од имплементацијата на АБДА
за периодот Јуни 2016 – Септември 2016 година.
Презентацијата се фокусираше на напредокот и деталите за преземените
акции во изминатите три месеци, општи достигнувања и информации за
консултантската поддршка до заинтересираните страни за подготовка на
предлог проекти за различни повици, како и детали за идната организација на
активностите во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во регионот Преспа.
Презентацијата беше завршена со отворена дискусија и идеи за идните
активности во регионот Преспа.
Во текот на отворената дискусија г-динот Науме Ташовски даде генерални
информации за организацијата на пред-одобрениот настан во рамки на “Луѓе
за луѓе” програмата - “Преспа бизнис форумот”. Оваа активност е планирано да
биде организирана во партнерство помеѓу општините Пустец, Корча и Ресен,
како финализирање на меморандумот за соработка потпишан од страна на
општините. Форумот ќе биде голем бизнис настан во прекуграничниот регион
Преспа, кој ќе донесе на едно место претставници од локалната самоуправа,
бизнис лидери од регионот и други релевантни заинтересирани страни.
Агендата на настанот ќе содржи пленарни сесии, презентации засновани на
анализа на состојби, отворени дискусии, сугестии и забелешки кои можат да
доведат до идна соработка на бизнисите, како и студиска посета на наколку
успешни бизниси во регионот.
Дополнителни информации беа споделени од страна на г-дин Ариан Мероли за
организацијата на настанот “Фестивал на виното” во Поградец, планиран да се
одржи третата недела од декември 2016. Овој настан се организира од страна
на Општината Поградец со години и е прераснат во традиција која ги
промовира културните вредности, традиции и обичаи во Поградец. Настанот
беше првично дискутиран на претходниот состанок на ГЗС во Поградец и на
сегашниот состанок беше прзентиран подетално во однос на планираните
активности, за кои членовите не ГЗС се согласија. Оттука, беше договорено
Општината Поградец да ја прати апликацијата за “Фестивалот на виното” во
согласност со предвидениот рок, за да може да биде поддржана во рамки на
програмата “Луѓе за луѓе”.

Во однос на пред-одобрената активноста од програмата “Луѓе за луѓе” “Фестивал на јаболкото”, беше објавено дека настанот ќе биде организиран во
партнерство помеѓу НВО Агринет, Општина Ресен и Општина Корча на 2-ри
октомври, 2016 во селото Дворан, Корча, Албанија. Сите заинтересирани
страни беа поканети активно да учествуваат на настанот.
Во однос на идните активности, претседателот на НВО Музичка младина, г-дин
Љупчо Крстевски, предложи организирање на работилница за вмрежување на
заинтересирани
субјекти во однос на управување со отпад, теренска
презентација и размена на искуства помеѓу заинтересираните страни во
прекуграничниот регион. Дополнително, од страна на Директоратот за
земјоделство во регионот Корча беше предложено, како можен настан,
организирање на заедничка работилница и студиска посета за размена на
искуства во однос на воспоставување и работа на замјоделските задруги во
регионот на Преспа. Исто така, “Денот на преспанската риба” беше предложенa
како уште една потенцијална активност која би можела да биде поддржана со
програмата “Луѓе за луѓе” од страна на општина Ресен.
Беше заклучено ЕУП да соработува со засегнатите страни за понатамошен
развој на проекти/идеи и организирање на предложените потенцијални
активности кои би можеле да бидат поддржани со програмата “Луѓе за луѓе”.
Дополнително, Раководителот на проектниот сектор во Општината Поградец и
Советникот за ЛЕД на Општина Ресен ја нагласија важноста на
прекуграничната соработка во однос на прекуграничниот биосферен резерват
за сливот Охрид – Преспа за регионот Преспа. Во текот на дискусијата, беше
предложено групата на засегнати страни да иницираат состаноци со цел да се
реактивираат структурите во регионот, со што би се придонело за одржлив
развој на прекуграничниот регион.
Презентацијата, исто така, вклучи и информации во однос на отворањето на
првиот повик за предлози во рамки на ИПА 2 Програмата за прекугранична
соработка Македонија-Албанија 2014-2020, како и датумите и локациите на
планираните инфо сесии за повикот во регионот Преспа.
Беше заклучено ЕУП и SWG да продолжат да служат како информативни точки
каде што членовите на Групата (ГЗС) ќе ги добијат потребните информации за
нови повици за предлог проекти и програми. Официјалната активна вебстраница и Фејсбук страницата за прекуграничниот регион Преспа ќе бидат
обновени со релевантни информации, со цел да се зголеми видливоста на
работата на Групата на засегнати страни. Засегнатите страни, исто така, треба
да испратат релевантни информации до ЕУП, со цел да се прошири и зголеми
свеста за спроведените акции и активности во регионот.
ЕУП ќе продолжи со поддршката на подготовка на апликации за различни
повици за проектни предлози и ќе обезбеди можни партнери за активните
програми во регионот како што се IPA CBC и други активни повици за проектни
предлози, нагласувајќи го отворениот прв повик за предлози во рамки на ИПА 2

Програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија 2014-2020. Исто
така, ЕУП ќе продолжи со мапирање и олеснување на вмрежувањето помеѓу
јавните и приватни лица кои се заинтересирани да аплицираат на овој повик и
на други различни повици.

Сесија 2
Дискусија и усвојување на Оперативниот протокол и правила на работа
на Групата на засегнати страни
Во рамки на оваа сесија, г-а Бојана Јовановска накратко ги претстави сите
промени направени во овој документ, како што беше предложено од страна на
Групата на последниот состанок - 13-ти состанок на Групата на засегнати
страни. Како што претходно беше договорено, ЕУП ги инкорпорираше
финалните сугестии во Протоколот и го сподели документот со засегнатите
страни за понатамошни сугестии. Во рамки на отворената дискусија беше
објавено дека до ЕПУ немало пристигнати коментари или сугестии. Во
согласност со процедурите за одобрување на Оперативниот протокол и
правила на работа во прекуграничниот регион “Преспа“, сите засегнати страни
се согласија за направените промени и официјално го усвоија документот.

Сесија 3
Информативна сесија за резултатите од првиот повик на АБД Грант шема
во рамките на LEIWW програмата и можности за втор повик
Сесијата започна со презентацијата на г-дин Дарко Бужаровски, Теренски
соработник за прекуграничниот регион Преспа. Презентацијата даде преглед
на генералните достигнувања на првиот повик на АБД Грант шемата во сите
четири региони, особено во прекуграничниот регион Преспа.
Во однос на информациите за досегашниот процес на евалуација, беше кажано
дека постои можност за отворање на втор повик на Грант шемата за регионите
Преспа и Шара. Во тој контекст, ќе се подготвуваат теренски активности, како
што се состаноци и активности за поголема видливост, партнерски состаноци и
инфо денови. Дополнително, ЕУП активно ќе ги организира овие теренски
активности во блиска соработка со засегнатите страни, со цел да поддржи и
охрабри апликации од можни потенцијални апликанти во прекуграничниот
регион.
Во текот на отворената беше нагласена важноста и можностите со отворањето
на нов повик на АБД Грант шемата. Исто така, беше нагласено дека, во
споредба регионите Дрина-Тара и Дрина-Сава, малиот број на апликации во

регионот Преспа е исто така поврзан со разликите во економските и историски
состојби во регионите. Исто така, беа дадени конкретни сугестии во однос на
недостатокот на партнерства, како резултат на проблемите со сместувачкиот
капацитет, недостаток на транспорт во регионот и потребите за вмрежување,
со цел да се зголемат капацитетите. Членовите на ГЗС беа охрабрени да
равиваат проекти/идеи и да бидат во контакт со ЕУП во случај да имаат
потреба од понатамошна поддршка. На крајот од дискусијата беше заклучено
ЕУП да продолжи да изнаоѓа, прибира и придонесе да се развијат активности и
идеи кои можат да бидат поддржани со АБД Грант шемата.

Сесија 4
Заклучоци и идни активности
Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци:


ЕПУ за регионот Преспа и SWG ќе служат како информативни точки каде
што членовите на Групата (ГЗС) ќе ги добијат потребните информации за
нови програми и повици за доставување на предлог проекти. Исто така,
ќе продолжат да ја поддржуваат подготовката на апликации за различни
повици за предлози и да овозможуваат потенцијални партнерства за
активните повици во рамки на IPA CBC програмите и други отворени
повици, особено во однос на првиот повик за предлози во рамки на ИПА
2 Програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија 20142020;



Официјалната
активна
веб-страница,
Фејсбук
страницата
за
прекуграничниот регион Преспа и новата официјална страница за АБДА
ќе бидат обновени со релевантни информации, со цел да се зголеми
видливоста на работата на Групата. Засегнатите страни треба, исто
така, да испраќаат релевантни информации до ЕУП со цел да се
дисеминираат информациите и да се зголеми свеста за спроведените
активности и активности во рамките на регионот;



ЕУП ќе продолжи да ја поддржува координацијата на потенцијалните
активности (Преспа бизнис форум, Фестивал на виното и Регионална
работилница за промоција на Преспанскиот прекуграничен регион како
туристичка дестинација) и други настани кои би моќеле да бидат
поддржани преку програмата “Луѓе за луѓе;



Беше објавено дека настанот “Фестивал на јаболкото” ќе биде
организиран во партнерство помеѓу НВО Агринет, Општина Ресен и
Општина Корча на 2-ри октомври, 2016 во селото Дворан во Корча,

Албанија. Сите заинтересирани страни беа поканети активно да
учествуваат на настанот.


ЕУП ќе развие дополнителни активности со општините Ресен и Корча, со
цел да ја поддржи организацијата на активноста “Преспа бизнис форум”
во рамки на програмата “Луѓе за луѓе”. Исто така, ЕУП во соработка со
членовите на ГЗС ќе мапира, собира и развива дополнителни активности
и идеи кои би можеле да бидат поддржани со Грант шемата или со
програмата “Луѓе за луѓе” во прекуграничниот регион Преспа;



ЕУП во соработка со заинтересираните страни ќе поддржи иницијативи
за состаноци со цел да се реактивираат структурите за прекуграничниот
биосферен резерват за сливот Охрид-Преспа, со што би се придонело за
одржлив развој на прекуграничниот регион;



Оперативниот протокол и правила на работа на Групата на засегнати
страни за прекуграничниот регион Преспа беше официјално усвоен;



Можностите за нов втор повик за AБД Грант шемата во рамките на
LEIWW програмата ќе создаде одлична можност за регионот Преспа да
ги покаже своите потенцијали, а исто така ќе придонесе за подобрување
на интегрираниот економски развој на регионот Преспа;



ЕУП активно ќе организира активности за видливост и теренски
активности во блиска соработка со засегнатите страни, со цел да
поддржи и охрабри апликацииод можни потенцијални апликанти во
прекуграничниот регион;



ЕУП ќе продолжи да собира и развива активности и идеи кои би можеле
да бидат поддржани си АБД Грант шемата;



Заинтересираните страни ќе бидат информирани и поканети да
учествуваат на Инфо деновите и теренските активности за видливост на
АБД Грант шемата.

Подготвено од:

Етлева Тимо
Регионална координаторка за Прекуграничниот регион “Преспа”

