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Учесници на состанокот:  

Структурата на учесниците на 16-тиот состанок на Групата на засегнати страни 
(ГЗС) вклучуваше 35 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 Заменик-
претседателот 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 16th Prespa stakeholder group meeting 24.02.2017 
ANNEX 2: PPP_Prespa achievement and results December 2016 – February 2017 
 

Програма на состанокот: 

16-ти Состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион 
“Преспа” 

 
 

ПРОГРАМА 
 
 
10:00 – 10:30  Пристигнување на учесниците 
 
10:30 – 10:45  Поздравен говор  
Н.Е. Стојан Карајанов, Амбасадор на Република Македонија во Република 
Албанија 
Г-а Виола Богдани, Претседателка на Групата на засегнати страни на 
прекуграничниот регион “Преспа” 
Г-дин Наумe Ташоски, Заменик претседател на Групата на засегнати 
страни на прекуграничниот регион “Преспа” 
Г-дин Дамјан Сурлевски, Проектен менаџер во SWG 
 
10:45 – 10:50  Вовед во програмата 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион 
“Преспа” 
 
10:50 – 11:10  Преглед на активностите во рамки на ЕУ проектот 
"Потикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален 
развој на земјите од Западен Балкан во процесот кон ЕУ интеграција" 
 
Г-дин Дамјан Сурлевски, Проектен менаџер во SWG 
 



 

 

11:10 – 11:40  Преглед на општите и идните активости поврзани со 
имплементацијата на АБДА во прекуграничниот регион “Преспа“ (период 
декември 2016 – февруари 2017) 
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“ 
 
11:40 – 12:00 Кафе пауза  
 
12:00 – 12:30  Дискусија за идни активности во рамки на програмата 
“Луѓе за луѓе” во прекуграничниот регион “Преспа“ 
Преглед на предодобрените активности од програмата “Луѓе за луѓе”: 

- Improvement of waste management systems in the cross-border 
region of Prespa 

- Outdoor camp Lagadin 
- Agriculture Cooperatives in the Prespa Region - Workshop 

 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион 
“Преспа” 
 
12:30 – 13:00  Информативна сесија за резултатите од вториот повик 
од АБД Грант шемата во рамки на LEIWW програмата  
 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион 
“Преспа” 
 
13:00 – 13:30  Заклучоци и идни активности 
 
13:30 – 15:00  Ручек 
 
15:00                Заминување на учесниците 

 
 
Записник од состанокот  
 
Состанокот започна со поздравен говор од страна на Претседателката и 
Заменик претседателот на Групата на засегнати страни на прекуграничниот 
регион “Преспа”, г-а Виола Богдани и г-дин Науме Ташовски. Тие 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 – Н.Е. Стојан Карајанов, 
Амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, исто така им 
посака добредојде на учесниците и ја потврди значајноста на овие состаноци, 
активности и работата на ГЗС во регионот Преспа. Тој ја изрази максималната 



 

 

поддршка на Амбасадата за идна соработка со ГЗС во Преспа и за заедничко 
организирање на прекугранични активности.  
 
Исто така, Проектниот менаџер во SWG, г-дин Дамјан Сурлевски им посака 
добредојде на учесниците и им посака плодна соработка на состанокот.  
 
По поздравниот говор, г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на 
прекуграничниот регион “Преспа”, детално ја презентираше програмата на 
состанокот, фокусирајќи се посебно на секоја сесија, како и на темите кои ќе се 
дискутираат.  

 
 

Сесија 1 

 
Преглед на активностите во рамки на ЕУ проектот "Потикнување на 

регионалната соработка и рамномерен територијален развој на земјите од 
Западен Балкан во процесот кон ЕУ интеграција" 

 
 
Сесијата започна со презентација од страна на г-дин Дамјан Сурлевски, 
Проектен менаџер во SWG, кој даде преглед на генералните активности и 
достигнувања во рамки на ЕУ проектот "Потикнување на регионалната 
соработка и рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан 
во процесот кон ЕУ интеграција". Презентацијата се фокусираше на 
поддршката на економскиот развој во таргетираните прекугранични региони 
преку континуиран дијалог, поддршка и соработка помеѓу актерите, поддршка 
на дискусии за политики во однос на теми од земјоделството и руралниот 
развој и напредувањето во однос на развојот на трите нови прекугранични 
региони: Пчиња, Неретва и Проклетије. Завршувајчи ја презентацијата, г-дин 
Сурлевски ја нагласи значајноста на интегрираниот економски развој како 
платформа за соработка помеѓу актерите од локалното население, бизнис 
секторот, земјоделската заедница и руралната заедница во прекуграничниот 
регион Преспа, преку организирање на заеднички активности, споделување на 
информации за ресурси и маркетинг на заеднички понуди.  
 
 

 
Сесија 2 

 
Преглед на општите и идните активости поврзани со имплементацијата на 

АБДА во прекуграничниот регион “Преспа“ (период декември 2016 – 
февруари 2017) 

 
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 декември 2016 – февруари 2017. 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, ЕУП обезбеди поддршка во развивањето на проектни 
предлози и воспоставување на партнерства за пет апликации поднесени од 
страна на членовите на ГЗС Преспа, од кои три беа преселектирани во првата 
фази од евалуацијата на проектите.  
 
Втората сесија беше завршена со отворена дискусија и идеи за идни 
активности во регионот Преспа.  
 
Во рамки на дискусијата во однос на идните активности, во склоп на 
програмата “Луѓе за луѓе” беше предложено организирање на традиционален 
саем во Поградец за промоција на регионални продукти и можна поддршка на 
годишната активност “Денови на Охридското езеро” за промоција на 
наследните вредности од регионт.    
 
Дополнително, Извршната директорка на ПОНТ, г-а Мирјам де Конинг направи 
краток вовед во пристапот и програмата на ПОНТ во регионот Преспа. Таа 
наведе дека ПОНТ е воспоставена во 2015 со финансии од МАВА Фондацијата 
и Германското Министерство за економска соработка и развој (BMZ), која 
работи преку KfW за поддршка за зголемена свест за животната средина во 
регионот на Преспа-Охрид и за одговор на недостатокот на фондови за 
конзервација. Како фонд за конзервација, ПОНТ ќе може да обезбеди 
долгорочно одржливо финансирање на националните паркови во регионот и 
локални организации. Иницијално, ПОНТ ќе се фокусира на финансирање на 
Преспанското езеро, вклучувајќи ги шесте заштитени области кои го 
опкружуваат. Членовите на ГЗС беа поканети да ја контактираат Извршната 
директорка или да ја посетат официјалната интернет страница www.pont.org за 
подетални информации.  
 
На крајот на сесијата, г-а Бојана Јовановска ја претстави можноста за 
организирање на обуки за градење на капацитети за членовите на ГЗС, како и 
за грантистите од АБД Грант шемата. Организацијата на оваа обука е 
поддржана од ФАО и ќе вклучи учесници од два прекугранични региона: Шара и 
Преспа. Обуката ќе се одржи кон крајот на април, 2017 година и за таа цел ќе 
биде отворен повик за учество во текот на месец март, 2017 година. Главната 
цел на обуката ќе биде претставување на вредносни синџири и презентирање 
на добри практики за водење и равој на бизниси. Оттука, обуката ќе биде 
првенствено наменета за бизнис секторот, како и за организации и институции 
кои учествуваат во поддршка на развојот на бизнисите во руралните области. 
 
Исто така, 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 



 

 

официјалната 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 

Дискусија за идни активности во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во 

прекуграничниот регион “Преспа 

Сесијата започна со презентација од страна на г-а Бојана Јовановска, 
Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Преспа“, која даде преглед 
на организација на идни активности од програмата “Луѓе за луѓе” до крајот на 
оваа фаза од проектот. Во рамки на нејзината презентација таа им се 
заблагодари на организаторите и партнерите вклучени во успешната 
имплементација на досегашните настани и ги покани организаторите накратко 
да ја презентираат организацијата и резултатите од настаните. 
 
Во име на ЈКП “Пролетер”, г-динот Науме Ташовски даде преглед на 
организацијата на настанот од “Луѓе за луѓе” програмата “Improvement of waste 
management systems in the cross-border region of Prespa” планиран на 6 Март, 
2017. Тој нагласи дека овој настан ќе ја забрза реализацијата на стратешките 
цели во прекуграничниот регион Преспа, во однос на зголемување на 
соработката во полето на управување со отпад, органско земјоделство и 
туризам и овозможува економски придобивки, како и придобивки во однос на 
животната средина за локалното население во прекуграничниот регион.  
 
Во однос на предодобрениот настан “Agriculture cooperatives in the cross-border 
region of Prespa”, г-а Бојана Јовановска ги информираше членовите на ГЗС 
дека настанот ќе се одржи во Ресен, Македонија на 3 Март, 2017 и, како што 
беше договорено, тимот на SWG ќе ја поддржи организацијата на настанот, 
особено во делот на логистика. Активноста е планирана да се организира во 
соработка со Регионалниот директорат за земјоделство во Корча и Општина 
Ресен. Овој настан ќе биде особена корисен за вработените во Директоратот 
од регионот на Корча за развивање и размена на знаење, но исто така ќе им 
помогне на земјоделците за воспоставување на можна соработка и размена на 
искуства.  
 



 

 

Сесијата заврши со кратка презентација од страна на г-а Илина Арсова за 
организирањето на “Outdoor cam Lagadin” во Охрид, кој е планиран во 
партнерство со Националниот Парк Преспа во периодот 3-5 Март, 2017. Кампот 
во Охрид претставува едукативен викенд камп наменет за 15-20 деца на 
возраст од 14-16 години, со главна цел да научат и практикуваат вештини во 
природа и планина, во согласност со принципите за заштита на животната 
средина во прекуграничниот регион Преспа.  
 
 
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 4 

Информативна сесија за резултатите од вториот повик на АБД Грант 
шема во рамките на LEIWW програмата 

 
 
Во четвртата сесија, г-а Бојана Јовановска презентираше неофицијални 
статистички податоци од процесот на аплицирање за вториот повик од АБД 
Грант шемата во прекуграничниот регион “Преспа”. Таа даде чекор-по-чекор 
објаснување на целиот процес на евалуација на поднесените апликации, 
започнувајќи од Анализа 1, Анализа 2, теренска контрола и финална одлука. 
Таа ги извести присутните дека се очекува процесот на евалуација да биде 
завршен до крајот на февруари, 2017 година, додека апликантите ќе бидат 
известени за резултатите во почетокот на Март, 2071 година. Се очекува 
официјалното потпишување на договорите за грантови со грантистите да се 
реализира до средината на Март, 2017 година. 
 
Таа претстави одредени статистики во однос на проектните апликации, 
напоменувајќи дека се остварени очекувањата во однос на вториот повик во 



 

 

прекуграничниот регион “Преспа”. Вкупно четиринаесет (14) проектни 
апликации беа поднесени, од кои девет (9) од Албанија и една (10) од 
Македонија. Таа ја претстави моменталната состојба на процесот на 
евалуација, со десет (11) проектни апликации кои се се уште во финалната 
фаза. Исто така, таа изјави дека теренската контрола е веќе на терен и дека 
финалните резултати наскоро ќе бидат објавени. 
 
 

Сесија 5 

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 официјалната 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; 

 Амбасадорот на Република Македонија во Република Албанија ја 

потврди вредноста на активностите и работата реализирана од страна 

на актерите во регионот на Преспа и изрази максимална поддршка од 

Амбасадата за идна соработка со ГЗС во Преспа; 

 ПОНТ ќе ја поддржи зголемена свест за животната средина во регионот 

на Преспа-Охрид и ќе одговори на недостатокот на фондови за 

конзервација. Како фонд за конзервација. Членовите на ГЗС беа 

поканети да ја контактираат организацијата или да ја посетат 

официјалната интернет страница www.pont.org за подетални 

информации; 

 ЕУП ќе продолжи да ја поддржува координацијата и развивање на 

активности за организирање на три настани преку програмата “Луѓе за 

луѓе”: “Аgriculture cooperatives in the cross-border region of Prespa”, 



 

 

“Outdoor camp Lagadin” и “Improvement of waste management systems in 

the cross-border region of Prespa”; 

 ЕУП ќе ги информира членовите на ГЗС за изразување интерес за 

учество на обуката за градење на капацитети за членовите на ГЗС, како 

и за грантистите од АБД Грант шемата, која ќе биде организирана на крај 

на Aприл, 2017; 

 Се очекува процесот на евалуација да биде завршен до крајот на 

февруари, 2017 година, додека апликантите ќе бидат известени за 

резултатите во почетокот на Mарт, 2017. Се очекува официјалното 

потпишување на договорите за грантови со грантистите да се реализира 

до средината на Март, 2017. 

 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; 
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