Записник од 15-тиот состанок на Групата на
засегнати страни за прекуграничниот регион
“Преспа”

Декември 16-ти, 2016
Општина Девол, Билишт
Република Албанија

Учесници на состанокот:
Структурата на учесниците на 15-тиот состанок на Групата на засегнати страни
(ГЗС) вклучуваше 34 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 15th Prespa stakeholder group meeting 16.12.2016
ANNEX 2: PPP_Prespa achievement and results September 2016 – December
2016

Програма на состанокот:
15-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 Блејдон Налбати, Градоначалник на Општина Девол
Г-а Виола Богдани, Претседателка на Групата на засегнати страни
на прекуграничниот регион “Преспа“
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 Дискусија за активностите во рамки на програмата “Луѓе за луѓе”
во прекуграничниот регион “Преспа“
Преглед на завршените и предодобрените активности од
програмата “Луѓе за луѓе”:
- Korca Apple Fest
- Prespa Business Forum
- Regional Directory of Agriculture Korca
- Destination Management Organization

Г-а Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот
регион “Преспа“
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
11:30 – 11:50 Кафе пауза
11:50 – 12:10 Преглед на општите и идните активости поврзани со
имплементацијата на АБДА во прекуграничниот регион “Преспа“ (период
септември 2016 - декември 2016)
Дискусија за завршени и идни повици во прекуграничниот регион
“Преспа“, со осврт на IPA CBC
Г-а Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот
регион “Преспа“
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот
регион “Преспа”
12:10 – 12:30 Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД
Грант шемата во рамки на LEIWW програмата
Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски соработник за прекуграничниот
регион “Преспа“
12:30 – 13:00 Заклучоци и идни активности
13:00 – 14:30 Ручек
14:30 Заминување на учесниците

Записник од состанокот
Состанокот започна со поздравен говор на г-дин Сокол Хоџа, Заменикградоначалник на Општината Девол. Во име на Општината тој им посака
добредојде на учесниците и изрази задоволство што 15-тиот состанок на
Групата на засегнати страни за прв пат се одржува во Општина Девол.
Исто така, 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.
Во име на Амбасадата на Македонија во Албанија – г-а Атина Ничоска,
Советничка во Амбасадата во Тирана, исто така им се заблагодари на
учесниците и ја потбрди значајноста на овие состаноци, активности и работата
на ГЗС во регионот Преспа. Таа ја изрази максималната поддршка на
Амбасадата за идна соработка со ГЗС во Преспа и за заедничко организирање
на прекугранични активности.
Дополнително,
г-а
Бојана
Јовановска, Регионална
менаџерка
на
прекуграничниот регион “Преспа”, се заблагодари на домаќинот на 15-тиот

состанок на Групата на засегнати страни - Општината Девол, за топлото
добредојде, како и на сите учесници на нивното присуство и им посака плодна
работа и соработка. По поздравниот говор, таа детално ја презентираше
програмата на состанокот, фокусирајќи се посебно на секоја сесија, како и на
темите кои треба да се дискутираат.

Сесија 1
Дискусија за активностите во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во
прекуграничниот регион “Преспа“
Преглед на завршените и предодобрените активности од програмата
“Луѓе за луѓе”
Сесијата започна со презентација од страна на г-а Бојана Јовановска,
Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Преспа“, која даде преглед
на реализираните активности од програмата “Луѓе за луѓе” и идна организација
на можните предодобрени активности. Во рамки на нејзината презентација таа
им се заблагодари на организаторите и партнерите вклучени во успешната
имплементација на последните активности од програмата “Луѓе за луѓе” –
“Фестивалот на јаболкото во Корча“ и “Преспа Бизнис Форумот“ и ги покани
организаторите накратко да ја презентираат организацијата и резултатите од
настаните.
Во однос на предодобрените настани, Директорот на Регионалниот директорат
за земјоделство во Корча направи кратка презентација на претходно
предложениот настан, организацијата на заедничка работилница и студиска
посета за размена на искуства во врска со формирањето и работата на
замјоделските задруги во регионот Преспа. Презентацијата се фокусираше на
ситуацијата во регионот, нагласувајќи ја важноста и потребата од ваков настан,
особено во регионот Корча, каде процесот е се уште во тек, додека во Ресен
имаше добар напредок и беа воспоставени функционални земјоделски задруги.
Овој настан ќе му помогне на персоналот од Директоратот за земјоделство во
Корча да се развие и да размени искуства. Во текот на дискусијата за
организација на оваа активност, Општина Ресен ја охрабри идејата и предложи
да го олесни партнерството со замјоделските задруги во Ресен за
организирање на настанот. Исто така, Директорот на Регионалниот директорат
за земјоделство во Корча потврди дека, по консултација со земјоделците и
персоналот, ќе поднесат предлога за нацрт-агенда за настанот до ЕУП до
крајот на Декември, 2016. Планирано е настанот да се одржи во македонија во
Март 2017. Беше договорено дека тимот на SWG ќа го поддржи Директоратот
за земјоделство во организацијата на настанот, особено во делот на логистика.
Исто така, беше одлучено организаторите на предодобрените активности да
пратат до ЕУП нацрт-апликации за организирање на настаните до крајот на
Декември 2016.

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. Нацрт-апликацијата за организирање на настанот
беше договорено да биде поднесена до ЕУП до крајот на Декември 2016.
Во рамки на сесијата, беа презентирани и завршените активности од
програмата “Луѓе за луѓе”. Оттука, г-динот Тми Пикули претстави општа слика
за организирањето на “Фестивалот на јаболкото во Корча”. Настанот беше
организиран од страна на НВО Агринет од Корча, Албанија, во партнерство со
Општина Корча и Општина Ресен и се одрќа на 2-ри октомври, 2016 во Дворан,
Албанија. Целта на овој настан беше учесниците да се запознаат и да
разменат искуства, методологии во однос на процесот на производство на
јаболката, добри позитивни практики и активности за оптимална употреба на
пестициди во производството на јаболка, воспоставување и креирање на
мрежа на партнери, како и интензивирање на соработката помеѓу локалните
самоуправи на Ресен и Корча.
Исто така, во име на Општина Ресен, г-динот Науме Ташовски направи
презентација за организацијата на “Преспа бизнис форумот”, настан во рамки
на “Луѓе за луѓе” програмата. Настанот беше организиран во Општина Ресен,
во партнерство со Општина Корча и Општина Пустец. Настанот се одржа од 1
до 2 декември, 2016 во хотелот “Лејквју“ во Отешево, Македонија. Главната цел
на овој регионален настан беше да се создаде можност за остварување на
поголема и поширока соработка во секторите на туризам, замјоделство и
прехранбената индустрија, како и да иницира економски бенефит за локалното
население во прекуграничниот регион Преспа. Презентациите на Форумот беа
фокусирани на економските состојби, капацитети и можности во трите општини
во прекуграничниот регион Преспа и беа реализирани од страна на
претставници од бизнис секторот и општините. Учесниците воедно имаа
можност да одржат директни бизнис состаноци и да предложат мерки и
активности кои беа пренесени во заклучоците за понатамошно дејствување.
Вториот ден од настанот беше посветен на студиска посета, при што беа
посетени од страна на учесниците две компании кои оперираат во Ресен. Исто
така, беа организирани и директни состаноци за воспоставување на можна
соработка помеѓу учесниците.

Сесија 2
Преглед на општите и идните активости поврзани со имплементацијата на
АБДА во прекуграничниот регион “Преспа“ (период септември 2016декември 2016)
Дискусија за завршени и идни повици во прекуграничниот регион
“Преспа“, со осврт на IPA CBC
Сесијата започна со презентација на г-а Етлева Тимо, Регионална
координаторка на прекуграничниот регион Преспа, која даде преглед на
реализираните активности и општи постигнувања од имплементацијата на
АБДА за периодот септември 2016 - декември 2016. Презентацијата беше
фокусирана на прогресот и детали за активностите преземени во изминатите
три месеци, општи постигнувања и информации за дадена поддршка на
одредени членови на Групата во подготовката на проектни предлози за
различни повици. Презентацијата даде преглед на повикот за IPA CBC
програмата Македонија-Албанија 2014-2020, кој беше затворен во ноември,
2016. Во овој контекст, 4 апликации беа поднесени во рамки на кои членови на
ГЗС се јавија како еден од апликантите. Презентацијата беше завршена со
отворена дискусија и идеи за идни активности во регионот Преспа.
Исто така, дискутирајќи за подготвувањето на проекти предлози, претставници
од Општина Ресен, НВО Агринет и Националниот Парк Пелистер ги изнесоа
своите искуства во однос на поднесените проекти во рамки на IPA CBC
програмата Македонија-Албанија 2014-2020. Во текот на отворената дискусија
членовите на Групата беа охрабрени да развиваат и да праќаат до ЕУП идеи
за можна организација на регионални настани во регионот Преспа.
На крајот на дискусијата беше заклучено ЕУП и SWG ќе продолжат да служат
како информативни точки каде што членовите на Групата ќе ги добијат
потребните информации за нови програми и повици за доставување на предлог
проекти. 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 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.
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 3
Информативна сесија за резултатите од вториот повик на АБД Грант
шема во рамките на LEIWW програмата
Сесијата започна со кратка презентација на г-дин Дарко Бужаровски, Теренски
соработник за прекуграничниот регион Преспа. Презентацијата даде преглед
на вториот повик на АБД Грант шемата за предлог проекти за интегриран
економски развој. Дополнително, беа дадени општи информации за
досегашните резултати од вториот повик за прекуграничниот регион Преспа.
Вториот повик за предлози за АБД Грант шемата беше официјално затворен на
5-ти декември, 2016 во 16:00 часот. Оттука, во споредба со првиот повик, во
рамки на вториот повик од АБД Грант шемата во рамките на LEIWW
програмата, интересот, но најважно, бројот на апликации беше значително
зголемен. Исто така, дополнителни информации беа дадени во однос на
процесот на евалуација и идните чекори по поднесувањето на апликациите.

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


ЕУП 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;



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 и ќе потпомага
воспоставување на партнерства за развивање на иницијативи за
организација на потенцијалните активности (Работилница за замјоделски

задруги во регионот Преспа и Управување со органски отпад) и други
настани кои би можеле да бидат поддржани преку програмата “Луѓе за
луѓе;


Беше објавено дека нацрт-апликациите за предодобрените настани од
програмата “Луѓе за луѓе” треба да бидат пратени до ЕУП до крајот на
декември 2016;



Групата на засегнати страни треба да земе предвид идна ротација на
претседателството;



Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во
соработка со GIZ, во рамки на проектот LEIWW, официјално го затвори
повикот за предлози на 5-ти декември, 2016 во 16:00 часот;



Во споредба со првиот повик, во рамки на вториот повик од АБД Грант
шемата, во рамки на LEIWW програмата, бројот на апликации и
интересот беше зголемен. Новиот втор повик за АБД Грант шемата ќе
создаде добра можност за регионот Преспа да се покажат капацитетите
кои ги има регионот, како и да придонесе за подобрување на
интегрираниот економски развој на регионот Преспа.



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;

Подготвено од:

Етлева Тимо
Регионална координаторка за прекуграничниот регион “Преспа”

