Врз основа на член 20 од Законот за рамномерен регионален развој на РМ (Службен
Весник на РМ бр. 63/2007, 187/2013, 43/2014, 215/2015) Советот за развој на
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ПРЕДГОВОР
2015 година според имплементираните активности, поставените цели и реализирани
индикатори треба да се смета за успешна година во работењето на Центарот за
развој на Пелагонискиот регион (ЦРППР).
Согласно својата функција и во текот на 2015 година ЦРППР акцентот на своето
работење го стави на идентификација, подготовка и имплементација на развојни
проекти и иницијативи, водејќи се од единствената премиса–посеопфатна
реализација на визијата за развој на Пелагонискиот плански регион односно
исполнување на своите законски обврски и мандат.
И во 2015 година, ЦРППР ефикасно и одржливо ги планираше своите активности,
развиваше и имплементираше проекти и иницијативи кои се во согласност со
развојните приоритети и потенцијали на регионот и кои се совпаѓаат со стратешките
определби на најважните чинители во Пелагонија. Ваквиот пристап придонесува кон
забрзан развој на регионот а истовремено обезбедува одржливост и континуитет на
нашата работа и постигнатите резултати.
Во текот на своето работење во 2015 година, ЦРППР соработуваше со општините во
Пелагонија но и со различни домашни и меѓународни донатори, партнери и
соработници. Со нив, ги продлабочивме веќе создадените релации но и
воспоставивме нови кои на заедничко задоволство ќе продложат да функционираат и
во периодот што следи.
Крајната цел на нашето работење во текот на 2015 година беше да понудиме
квалитетен одговор на потребите на различни целни групи: општините во Пелагонија,
јавните институции, невладиниот сектор, бизнис секторот, и секако, граѓаните на
Пелагонискиот регион.
Убедени сме дека со нашата работа и постигнатите резултати, успеавме во тоа.
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РЕЗИМЕ
Извештајот за работата на ЦРППР во текот на 2015 година е изработен според
принципите на транспарентно, одговорно и навремено известување за работењето
на јавна институција од ваков вид. Во него, на прегледен начин, даден е увид во
имплементираните активности на ЦРППР за периодот кој истиот го опфаќа (февруари
2015–февруари 2016), но и увид во дел од активностите кои се планирани за
реализација во периодот што следи. Во услови кога не постои пропишана законска
рамка за изгледот и содржината на овој документ, ЦРППР смета дека ваквиот формат
и содржина ги задоволува барањата на општините–основачи, нашите финансиски
поддржувачи, националните институции кои се дел од системот за регионален развој
и секако на општата јавност.
Во текот на 2015 година, ЦРППР работеше со својот полн капацитет, како од аспект
на човечки, така и од аспект на административно-технички ресурси. Во изминатите
12 месеци, работата на ЦРППР резултираше со одржани седум седници на Советот за
развој на Пелагонискиот регион, подготовка и поднесување на 18 проектни
апликации до различни билатерални, интернационални и домашни донатори.
дополнително, ЦРППР асистираше во подготовката на уште 3 други проектни
апликации за други институции/организации апликанти. Од вкупно подготвените и
поднесени 21 проектни апликации, 17 се одобрени, 2 се одбиени а 2 се во фаза на
евалуација. Подготвените проектни апликации ги следат приоритетите за развој на
Пелагонискиот регион, односно имаат за цел да интервенираат во приоритетните
области како економски развој, култура, социјален развој, животна средина,
земјоделие, рурален развој, инфраструктура.
Бидејќи регионалниот развој е мултидисциплинарна област која бара соработка
помеѓу најразлични општествени чинители, ЦРППР во текот на 2015 година покрај
развојните активности ја подобри и соработката со низа владини и невладинини
институции, бизнис заедницата но и со домашни и странски организации. Во насока
на унапредување на искористеноста и промоцијата на сите потенцијали на
Пелагонискиот регион како и поради јакнење на сопствените капацитети, ЦРППР
учествуваше во организацијата на промотивни настани во регионот, реализираше
студиско патување за Градоначалниците од регионот, а со цел подобра координација
на теми од значење за регионот одржувавме координативни и планирачки состаноци
со различни засегнати страни на национално ниво.
Веруваме дека благодарение на стекнатото искуство во работата и изградените
цврсти врски и партнерски односи со сите вклучени страни во регионалниот развој,
нашиот успех и нашите резултати и во иднина ќе продолжат да растат и да се
надоградуваат.
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ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (ЦРППР) со својство на правно
лице е основан на 25.07.2007 година, од страна на единиците на локалната
самоуправа што влегуваат во состав на Пелагонискиот плански регион (Битола,
Прилеп, Крушево, Ресен, Демир Хисар, Новаци, Могила, Кривогаштани и Долнени).
ЦРППР е орган на локалната самоуправа со делокруг на работа утврден во Законот
за рамномерен регионален развој (Службен Весник на РМ бр.63/2007, 187/2013,
43/2014, 215/2015).
ЦРППР официјално отпочна со работа на 04.03.2010 година по назначувањето на
негов Раководител и отворањето на службената канцеларија. Седиштето на ЦРППР е
на улица „Томаки Димитровски“ бр. 7, 7000 Битола, п. фах 223. Телефонот на ЦРППР
е 047/232-800, факсот 047/203-818, електронската пошта info@pelagonijaregion.mk.
Веб страната на ЦРППР е www.pelagonijaregion.mk
СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ЦРППР
РАКОВОДИТЕЛ
Раководител на ЦРППР за периодот 2014–2018 година е г-ѓа Емилиа Ѓероска.
АДМИНИСТРАЦИЈА
Согласно Правилникот за систематизацијата на работните места во
администрацијата на ЦРППР донесен на Седица на Совет за развој на Пелагонискиот
регион одржана на 16.10.2015 година, администрацијата на ЦРППР е поделена на
четири одделенија кои извршуваат специфични задачи во функција на регионалниот
развој:
1. Одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки;
2. Одделение за меѓуопштинска соработка и регионален развој;
3. Одделение за имплементација на проекти и меѓународна соработка;
4. Одделение за поддршка на бизнис секторот во Пелагониски регион.
Во ЦРППР се ангажирани осум лица од кои: Раководител на ЦРППР, 4
на одделенија, 1 координатор на одделение, 1 координатор на
хигиеничар.
Канцеларијата за работа на ЦРППР располага со целокупен
информациско-технолошка опрема на ниво кое е во согласност со
барања за успешно функционирање на една ваква институција.

раководители
проект и 1
инвентар и
современите
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СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЦРППР во периодот 2015/2016 година подготви и организираше седум Седници на
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.
ОСМА СЕДНИЦА НА СРППР
Осмата седница се одржа на 03.02.2015 година во Битола и на истата Советот за
развој на Пелагонискиот плански регион работеше по следниот дневен ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од 7-тата (седмата) седница на Совет
за развој на Пелагониски плански регион
2. Разгледување и усвојување на Програмата за развој на Пелагониски плански
регион 2015-2019 година
3. Разгледување и усвојување на Акциониот план на Центар за развој на
Пелагониски плански регион 2015-2019 година
4. Учество во повик на Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ РЕД)
во Грантова шема за поддршка на трети странни
5. Информација за завршувањето на прекуграничниот проект FIRESHIELD помеѓу
Македонија – Грција
6. Информација за проектот: Интегрирана мрежа за регионален развој во
Пелагониски плански регион
7. Разно
ДЕВЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Деветтата седница се одржа на 26.02.2015 година во Битола и на истата Советот за
развој на Пелагонискиот плански регион работеше по следниот дневен ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од 8-тата (осмата) седница на Совет за
развој на Пелагониски плански регион
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за
развој на Пелагониски плански регион за 2014 година
3. Разгледување и усвојување на Годишен извештај за спроведување на
Програмата за развој на Пелагонискиот регион 2010-2015 година во 2014
година
4. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на Центарот за развој на
Пелагониски плански регион за 2014 година
5. Учество во повик на Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ РЕД) во
Грантова шема за поддршка на трети страни
6. Одлука за трансформација на еден работник во редовен работен однос на
неопределено време согласно законот за трансформација во редовен работен
однос (Сл.Весник бр. 20 од 12.02.2015)
7. Разно

ДЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Десетта Седница на СРППР се одржа на 26.05.2015 година во Битола и на истата
СРППР работеше по следниот дневен ред:
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1. Разгледување и усвојување на записникот од 9-тата Седница на Советот за развој
на Пелагониски плански регион
2. Избор на Претседател на Советот за развој на Пелагониски плански регион
3. Разгледување и усвојување на проектите кои ќе бидат аплицирани од Центарот за
развој на Пелагонискиот регион на Јавниот Повик од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година
4. Донесување на Oдлуки за приоритет на проектите кои ќе бидат аплицирани на
Јавниот Повик од Програмата за рурален развој за 2015 година
5. Информација за студиското патување во Италија
6. Информација за проектите од Бирото за регионален развој
7. Информација за проектите од ГИЗ
8. Разно
ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Единаесеттата Седница на СРППР се одржа на 31.08.2015 година во Ресен и на
истата Советот работеше по следниот дневен ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од десеттата Седница на Советот за
развој на Пелагониски плански регион
2. Усвојување на акциски план за реализација на Програмата за развој на
Пелагонискиот регион во 2016 година
3. Усвојување на дополнета приоритетна листа за реализација на Програмата за
развој на Пелагонискиот регион во 2015 година
4. Одлука за измена и дополнување на годишен финансиски план на ЦРППР за 2015
година
5. Информација за реализирано Студиско патување во Италија
6. Разгледување и усвојување на препораки за управување со Пелагонија како
дестинација за авантуристички туризам
7. Разгледување и усвојување на Студија за развој на Пелагонија како дестинација
за авантуристички туризам
8. Усвојување на визуелен идентитет на Пелагонија како дестинација за
авантуристички туризам
9. Разно

ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Дванаесеттата Седница се одржа на 16.10.2015 година во Битола и на истата
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион работеше по следниот дневен
ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од 11-тата Седница на Советот за
развој на Пелагониски плански регион
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2. Донесување на заклучок во однос на плаќањето на данокот на додадена вредност
(ДДВ) за проектите одобрени во рамките на Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2015 година
3. Измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места во
администрацијата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
4. Измена и дополнување на Одлука за организацијата, делокругот и начинот на
извршување на задачите на администрацијата во Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион
5. Разно
ТРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Тринаесеттата Седница се одржа на 15.12.2015 година во Битола и на истата
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион работеше по следниот дневен
ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од 12-тата Седница на Советот за
развој на Пелагониски плански регион
2. Утврдување на листа на предлог–проекти за развој на Пелагонискиот плански
регион во 2016 година со финансиска поддршка од Програмата за регионален
развој на РМ
3. Одлука за годишниот финансиски план на ЦРППР за 2016 година
4. Информација во врска со ИПА проект за 4-те плански региони (Пелагонија,
Југозападен, Вардарски и Скопски регион) за кои ќе се изработува Регионален
план за управување со отпад
5. Разно
ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СРППР
Четиринаесеттата Седница се одржа на 23.02.2016 година во Битола и на истата
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион работеше по следниот дневен
ред:
1. Разгледување и усвојување на записникот од 13-тата Седница на Советот за
развој на Пелагониски плански регион
2. Разгледување и усвојување на годишните финансиски извештаи на ЦРППР
3. Разгледување и усвојување на Извештај за работењето на ЦРППР во 2015 година
4. Разгледување и усвојување на Извештај за реализацијата на Програмата за
развој на Пелагонискиот регион во 2015 година
5. Информација за проекти поднесени во рамките на Програмата за рамномерен
регионален развој на РМ во 2016 година
6. Информација за текот на реализацијата на проектите одобрени во рамките на
Програмата за поддршка на руралниот развој во 2015 година
7. Учество на ЦРППР во проекти во рамките на Програмата за прекугранична
соработка помеѓу Република Македонија и Грција 2014-2020
8. Разно
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЦРППР ВО 2015 ГОДИНА
Сите реализирани активности во 2015 година беа во согласност со целите и
приоритеите на на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 20152019 година, како и во согласнот со Акцискиот план и листата на приоритетни
проекти за 2015 година.
РАБОТНА ГРУПА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ
За своите потреби при планирањето на развојните активности, ЦРППР на предлог на
Советот за развој на Пелагонискиот регион, формираше група за идентификација на
проектни идеи. Работата на групата ја кооординира и модерира ЦРППР, а нејзината
цел е да се идентификуваат најрелевантните потреби на Пелагонискиот регион и
истите да се достават како предлог до Советот за развој на Пелагонискиот регион и да
се развијат во проектни апликации.
Составот на работната група се менува во зависност од потребите на планирачкиот
процес, но најчесто во неа учествуваат вработени во единиците на локална
самоуправа на Пелагонија, претставници на невладиниот сектор или други стручни
лица од одредена област.
Покрај квалитетот на процесот на идентификација на проектни идеи, олеснетата
имплементација на проектите кои се дефинирани низ партиципативен процес,
работата на групата значително придонесува и кон зголемување на
транспарентноста на работењето на ЦРППР.
Одлуките и заклучоците кои работната група ги носи, согласно Законот за регионален
равој на РМ се ставаат на разгледување и одобрување од страна на Советот за
развој на Пелагонискиот регион.
ПРОЕКТИ КОИ СЕ РЕАЛИЗИРАА СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА БИРО ЗА
РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РМ
СРППР и ЦРППР согласно Законот за рамномерен регионален развој за аплицирање
во Прoграмата за регионален развој на РМ во 2015 година подготвија листа со
приоритетни проекти од регионално значење која беше усвоена на четвртата
Седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.
По евалуацијата на поднесените проекти, на 04.05.2015 година во Скопје,
Директорот на Бирото за регионален развој на РМ г-дин Џемаил Елмази и
Раководителот на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион г-ѓа Емилиа
Ѓероска потпишаа договор за реализација на следните проекти:

Р.б.

1.

Назив на проект

Зголемена енергетска ефикасност на објект СОУ Крсте
Петков Мисирков, Демир Хисар преку промена на
постојна надворешна столаријa

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Реализиран
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2.

Регулирање на коритото на Црна река и нејзините
притоки по течението на општините Демир хисар,
Битола, Новаци и Могила

Реализиран

Дополнително, по обезбедените заштеди од првично доделените средства за
реализација на приоритените проекти од значење за регионот во рамките на
Програмата за регионален развој во 2015 година како и со дополнително
обезбедените финансиски средства по ребалансот на Буџетот на РМ за оваа намена,
по претходна одлука на Советот за развој на Пелагонискиот регион, ЦРППР кон крајот
на 2015 година склучи договор со Бирото за рамномерен регионален развој за
реализација на дополнителни два проекти:
Р.б.

Назив на проект

3.

Реконструкција и адаптација на делови од регионалниот
зелен пазар во Битола Фаза 1 - Изградба на плато и
канализација
Реконструкција и адаптација на делови од регионалниот
зелен пазар во Битола Фаза 2- Изградба на 6 павиљони,
покривање на простор и електрика

4.

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација

ПРОЕКТИ КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ ДО БИРО ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
НА РМ ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РМ ЗА 2016
ГОДИНА
Согласно законската регулатива, на тринаесеттата седница на СРППР одржана во
Битола на 15.12.2015 година, беше усвоена листата со приоритетни проекти за
регионален развој во 2016 година. ЦРППР за проектите кои беа дел од таа листа
разви проектни апликации кои ги достави до БРР и Програмата за рамномерен
регионален развој на РМ за 2016 година.
Р.б.

Назив на проект

1.

Подобрување на економските услуги од регионално
значење-модернизација на регионален пазар

2.

Подобрување на регионалната туристичка понудаИзградба на универзален простор со придружни
содржини за одржување на меѓународниот фестивал
“Пеце Атанасовски” - прва фаза

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Одобрен

Одобрен
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3.

Изградба на дел од регионален пат Р-2335

Одобрен

4.

Регулирање на коритото на Црна Река и нејзините
притоки по течението на општините Демир Хисар,
Битола, Новаци и Могила (втора фаза)

Одобрен

5.

Осветлување на сообраќајни клучки на регионален пат
Р-1308

Одобрен

6.

Подобрување на регионалната конкурентност преку
осовременување на условите за продажба и купување
на земјоделските производи од регионот
Подобрување на регионалните капацитети за развој на
културата во Пелагонија
Имплементација на Студија за развој на Пелагонија
како дестинација за авантуристички туризам

Одобрен

7.
8.

Во фаза на
евалуација
Во фаза на
евалуација

ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ СЕ АПЛИЦИРААТ ДО ИПА ФОНДОВИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА
Како резултат на завршувањето на првиот ИПА планирачки период, почетокот на
новата финансиска перспектива и исцрпеноста на достапните финансиски средства
од претходната финансиска перспектива, во текот на 2015 година немаше објава на
повик за поднесување на проекти за прекугранична соработка со Грција и со
Албанија.
Во текот на 2015 година се воспоставуваа новите оперативни структури и извршни
тела на двете прекугранични програми и се утврдуваа новите програмски документи.
Кон крајот на годината беше отворен повик за поднесување на прекугранични
проекти со Република Грција кој трае до крајот на март 2016 година. ЦРППР со
поддршка на СРППР и партнери од регионот ќе аплицира на отворениот повик со
максимален број на дозволени апликации. Проектните апликации ќе предвидат
активности кои се во согласност со мандатот на ЦРППР и Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2015-2019 година.
Исто така, во текот на 2016 година се очекува да се отвори повик за поднесување на
предлог проекти за прекугранична соработка со Република Албанија на кој согласно
со предвидените услови и регионалните приоритети, ЦРППР ќе поднесе проектни
апликации.
АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2015 ГОДИНА ДО БИЛАТЕРАЛНИ ДОНАТОРИ
Согласно програмските определби и приоритетите дефинирани во Програмата за
разој на Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година и Програмата за разој на
Пелагонискиот плански регион 2015-2019 година, ЦРППР во соработка со партнери
и засегнати страни од регионот, побара билатерална финансиска поддршка за
следните проекти:
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Р.б

Име на проектот

1.

ПеЛАГонија ЛЕАДЕР

2.

Грантова шема за поддршка на
трети страни

3.

Поднесен до

Карана
Корпорација –
Проект за
експанзија на
мали бизниси

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Во фаза на
реализација

Реализиран

Набавка на противпожарно возило
за ТППЕ Демир Хисар

Германско
друштво за
меѓународна
соработка
Јапонска
амбасада

4.

Набавка на камион за собирање
на смет за Општина Кривогаштани

Јапонска
амбасада

Одобрен

5.

Реконструкција на основно
училиште Исмаил Ќемали во
Општина Долнени
Развиено наследство, вектор на
односи и основа за регионален
идентитет

Јапонска
амбасада

Одбиен

Асоцијација на
агенции за
локална
демократија
Програма за
развој на
Обединетите
Нации во РМ

Во фаза на
реализација

6.

7.

Интегрирана мрежа за регионален
развој

Реализиран

Во фаза на
реализација

ПОДНЕСЕНИ ПРОЕКТИ ВО РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ЛИНИСКИ
МИНИСТЕРСТВА
Р.б

1.

Име на проектот

Социјална иновација за социјална
инклузија

Поднесен до

Министерство
за финансии

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Одбиен

Сите проектни идеи кои ЦРППР ги подготви во форма на проектна апликација и ги
предложи за финансирање до постоечките финансиски инструменти беа креирани во
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соработка со работна група за идентификација на проектни идеи, специјално
оформена по предлог на Советот за развој на Пелагонискиот регион.
Составот на работната група се менува во согласност со потребите и условите
дефинирани во соодветниот отворен повик за поднесување на проекти.

ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО ПЕЛАГОНИЈА
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА
Во рамките на повикот за поднесување на проекти за поддршка на руралниот развој
во РМ во 2015 година, ЦРППР во партнерство со единиците на локална самоуправа
од регионот, подготви и поднесе проекти за десет инвестиции во руралните средини
од Пелагонија:
Мерка

Подобрување на
квалитетот на живот во
руралните средини
Подобрување на
квалитетот на живот во
руралните средини
Подобрување на
квалитетот на живот во
руралните средини
Подобрување на
квалитетот на живот во
руралните средини
Обнова и развој на
селата
Обнова и развој на
селата
Обнова и развој на
селата
Обнова и развој на
селата

Име на проектот

Адаптација на Дом за деца и
млади, во село Кравари, општина
Битола
Опремување на Младински
културен центар во населено место
Новаци
Уредување и опремување на Дом
на Култура-отворена сцена во м.в.
Могила
Реконструкција на Дом за култура
во село Ропотово, општина
Долнени
Изградба и реконструкција на
плоштад со шеталиште и зелена
површина во Ресен
Реконструкција на шеталиште во
Демир Хисар
Реконструкција на плоштад,
пешачки, рекреативни и зелени
површини во н.м Коњари
Реконструкција и уредување на
Градски парк - плоштaд во
Крушево

Статус на
проектот
заклучно со
23.02.2016
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
Во фаза на
реализација
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Обнова и развој на
селата
Зачувување и
унапредување на
традиционалните
вредности во руралните
подрачја

Партерно уредување на Плоштад
околу општинска зграда во
Кривогаштани
Уредување на излетничко место
Сапунџица во атарот на село Ниже
Поле

Во фаза на
реализација
Реализиран

ПРОЕКТ ЗА ЕКСПАНЗИЈА НА МАЛИ БИЗНИСИ ИМПЛЕМЕНТИРАН ОД КАРАНА
КОРПОРАЦИЈА ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАН ОД УСАИД МАКЕДОНИЈА
ПеЛАГонија ЛЕАДЕР проектот кој ЦРППР го спроведува со поддршка на проектот на
УСАИД за експанзија на мали бизниси имплементиран од Карана Корпорација, ја
заврши својата трета година на имплементација. По успешно спроведените
активности во првата и втората година во имплементирањето на ЛЕАДЕР пристапот,
ЦРППР и партнерите во третата година од реализацијата пристапија кон реализација
на следните активности:
Отворање на кацеларии на ЛАГ-овите. Канцелариите за техничка и логистичка
поддршка на работата на регистрираните ЛАГ-ови беа обезбедени од општините
Ресен, Кривогаштани и Новаци а опремени од проектот за експанзија на мали
бизниси. На свеченото отворање на канцелариите беа присутни донаторите на
проектот со високи претставници од нивните Амбасади - заменик Директор на
мисијата на Швајцарската развојна Агенција, г-ѓа Катарина Штокер и Директорот на
мисија на УСАИД во РМ г-дин Џејмс Стајн, имплементаторите на проектот, дел од
Градоначалниците во Пелагонискиот регион, претставници од УСАИД Проектот за
експанзија на мали бизниси и членовите на самите ЛАГ-ови. Со цел поголема
ефикасност на работењето и функционирањето на локалните акциони групи, нивните
канцеларии беа опремени и со техничка опрема–компјутери и печатачи и
канцелариски инвентар.
Изработка на лого и веб страни за ЛАГ-овите. Со цел зголемување на
транспарентноста и видливоста на работата на ЛАГ-вите во Пелагонија како и за
промоција на постигнатите резултати, проектот поддржа изработка на визуелен
идентитет и двојазични веб страни за секој од трите ЛАГ-ови. Веб страните
www.lagprespa.mk; www.lagagrolider.mk и www.lagpelagonija.mk во иднина ќе
послужат и како алатка за вмрежување со домашни и интернационални локални
акциони групи односно за реализација на развојни активности на пелагониските ЛАГови согласно претходно подготвените стратегии за рурален развој.
Опремување на сушара за сушење на лековити и ароматични билки. Во рамките
на проектот, беше опремена и ставена во функција сушара за лековити билки и
растенија на територијата на ЛАГ АГРОЛИДЕР. Со сушарата ќе управува
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земјоделската задруга Органик Агро Фарма од Прилеп а во неа ќе бидат сушени и
обработувани билки кои потоа ќе се откупуваат, пакуваат и продаваат од страна на
македонска билна компанија.
Целта која се постигна со опремувањето на сушарата беше поттикнување и едукација
на земјоделците во Пелагонискиот регион за култивирање на билки и ароматични
растенија односно зајакнување на вредоносниот ланец во државата за производство
и преработка на ароматични и лековити билки.
Средби со ЛАГ-ови и техничка поддршка. Во текот на 2015 година, ЦРППР обезбеди
техничка и логистичка поддршка за подобрување на работата на ЛАГ-овите. Со таа
цел, организирани беа средби за вмрежување со исти или сродни институции на
национално ниво, други локални акциони групи од РМ и странски држави, беа
организирани состаноци со администрацијата на ЛАГ-овите за подготовка на
проектни апликации за домашни и интернационални фондови и на дневна основа
беа споделувани релевантни информации поврзани со работењето и развојот на
овие институции.
Поддршка на пилот проекти. Во периодот од март до јуни 2016 година, во рамките
на проектот, ќе бидат поддржани три пилот проекти кои ќе претставуваат симулација
на идентификување и имплементирање на проект според ЕУ ЛЕАДЕР принципите.
Проектите ќе имаат крајна цел да придонесат во поттикнување на економскиот
развој на руралните средини во регионот. Стратешки, содржински и технички, пилот
проектите ќе бидат подготвени од администрацијата на локалните акциони групи со
поддршка на ЦРППР.
Со сето претходно направено, пред ЛАГ-овите, како структури составени од јавен,
приватен и граѓански сектор, претстои процес на имплементација на проекти за
подобрување на условите за живот во руралните средини, користејќи пред се,
финансиски средства од ИПАРД програмата (мерка 202), од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој на РМ (мерка 411, 431) со крајна цел
реализација на стратегиите за локален развој на руралните средини.
ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЛАГОНИЈА
И во текот на 2015 година, ЦРППР и Проектот за експанзија на мали бизниси ја
продолжија својата соработка на полето на развојот на туризмот. Проектните
партнери во текот на 2015 година ги фокусираа своите напори кон подобрување на
туристичката понуда на Пелагонија преку развивање, поддршка и промоција на
авантуристичките форми на туризам за чиј развој регионот има огромен потенцијал.
Откријте ја Пелагонија. Со цел обединување на мапираните културни, спортски и
сродни видови на манифестации во Пелагонискиот регион во соработка со
чинителите од регионот односно Платформата за развој на туризмот во Пелагонија,
ЦРППР организираше промотивен настан - Месец на авантура во Пелагонија. Во
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месецот на авантурата - Откриј ја Пелагонија кој се одржа од 12.09 до 12.10.2015
година офатени беа сите 9 општини од Пелагонискиот регион со следните активности:
Отворање на месецот на авантура во с. Стење, Ресен. За време на два дена од
викенд, повеќе од 3.000 гости од цела Македонија уживаа во кампување на
новоизградените плажи покрај Преспанското Езеро, забава на плажа, трки во
планински и друмски велосипедизам, рекреативен болдеринг, трка во планинско
трчање, тандем параглајдинг од Галичица и дегустација на многу специјалитети од
локалната кујна на преспанското крајбрежје.
За време на месецот на авантура во другите Пелагониски општини беа реализирани
активности како планинарски марш на Кајмакчалан, тура со планински велосипеди
низ Крушевската корија, мото тура во Новаци, ултра маратони во планинско трчање
околу Прилеп, државно првенство во мото крос во Битола, национална тракторијада
во Могила, велосипедска тура во Прилеп и Мариово и Прилеп Опен - параглајдинг
натпревар.

СОРАБОТКА СО ГЕРМАНСКО ДРУШТВО ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
ГРАНТОВА ШЕМА ЗА ПОДДРШКА НА ТРЕТИ СТРАНИ
По успешната реализација на Грантовата шема за поддршка на Пелагонија, ЦРППР ја
продолжи соработката со Програмата за регионален економски развој во РМ (ГИЗ
РЕД) и во втората грантова шема за поддршка на трети страни која беше
кофинансирана од ГИЗ РЕД, Делегацијата на Европска Унија во РМ и СРППР.
По сеопфатен и транспарентен процес на идентификација на проектни идеи од
регионален карактер согласно критериумите на објавениот повик, Советот за развој
на Пелагонискиот регион одлучи да учествува на овој повик со проект за развивање
на туристичките потенцијали на регионот–Студија за развој на Пелагонија како
дестинација за авантуристички туризам.
Според правилата на повикот, проектните резултати-Изработка на Студија за развој
на Пелагонискиот регион како дестинација за авантуристички туризам, зајакнување
на регионалните капацитети за управување со Пелагонија и изработка на визуелен
идентитет на Пелагонија како дестинација за авантуристички туризам беа
реализирани до октомври 2015 година.
Соработката со Германското друштво за меѓународна соработка се прошири и преку
директна вклученост на ЦРППР како корисник на резултатите и засегната страна во
проектот Балканска планинска авантура. Во рамките на овој проект, три региони од
РМ, вклучително и Пелагонискиот, добија нови и функционални меѓународни
туристички производи, платформа на чинители на планинскиот туристички производ
во РМ, веб страна www.balkanhikingadventure.com, мобилна апликација, мапи,
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брошури, повеќе од 200 киломтери обележани планински патеки и 15 обучени
водичи во планина по ЕУ стандарди.
УЧЕСТВО ВО РАБОТНА ГРУПА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
На барање на Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на РМ задолжен за
економски прашања, г-дин Владимир Пешевски, ЦРППР беше номиниран
претставник на сите Центри за регионален развој во РМ во меѓусекторската работна
група на проект кој ќе биде финансиски поддржан од Делегација на ЕУ во РМ а
имплементиран од Светска Банка. Проектот, почнувајќи од 2016 година па во
наредните четири години ќе инвестира околу 18 милиони евра национални и ЕУ
средства во развојот на туристичкиот сектор во РМ.
Работната група има за цел да придонесе кон забрзување и подобрување на
подготвителниот процес пред започнување со имплементација на проектот. Целта на
проектот ќе биде да се зајакне инфраструктурата, човечките ресурси и капацитети на
сите засегнати страни вклучени во туристичкиот развој на локално, регионално и
национално ниво во РМ за да се подобри конкурентноста на целокупната туристичка
понуда на земјата преку отворање на нови потенцијални дестинации.
РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО ПЕЛАГОНИЈА
И во текот на 2015 година, ЦРППР продолжи да ја координира работата на Мрежата
за развој на културата во Пелагонискиот регион. Ова тело беше формирано во текот
на 2012 година со цел да ја унапреди состојбата во секторот култура на ниво на
Пелагониски регион преку подобрување на координацијата и комуникацијата на сите
засегнати страни од овој сектор.
Мрежата за развој на културата во Пелагонискиот регион е составена од
претставници на јавниот сектор (советници за култура во Пелагониските општини),
претставници на националните установи за култура, уметници, претставници на
невладиниот сектор. Главната активност на која беше фокусирана Мрежата во текот
на 2015 година беше реализација на Стратегијата за развој на културата во
Пелагонискиот регион односно подобрување на соработката со регионот Долна
Нормандија од Франција како и поддршка во реализацијата на третите по ред
Регионални Денови на културата во Пелагонија. Мрежата за развој на Пелагонија
беше главниот програмски осмислувач на овој културен настан кој успеа да ја
дисперзира културата во сите Пелагониски општини преку презентација и промоција
на културната продукција од регионот. Улогата на Мрежата за развој на културата
беше да идентифукува се што претставува културен потенцијал кој може да се
претстави дури и во најмалите рурални општини во регионот.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ РЕГИОНОТ ДОЛНА
НОРМАНДИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Центарот за развој на Пелагониски плански регион учествува во Програмата за
децентрализирана соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Република
Македонија од 2010 година. Во 2015 година ЦРППР учествуваше на редовната
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годишна средба на сите партнери од двете страни на соработката која се одржа во
Скопје на 03/04 ноември 2015 година. На годишната средба на партнерите на
соаботката беа сумирани позитивните резултати од досегашните проекти и беа
дефинирани оските за развој на соработката во иднина.
Учесници во Програмата се ЦРППР, Мешаниот Синдикат на областа на заливот Мон
Сен Мишел од Долна Нормандија, Асоцијација на Локални агенции АЛДА–Скопје и
Регионот Долна Нормандија. Партнер во реализација на програмските активности од
Македонија е Министерство за Локална Самоуправа на РМ. Програмата е
финансиски поддржана од Регионот Долна Нормандија, Француското Министерство
за надворешни работи и Асоцијацијата на агенции за локална демократија од
Франција.
Во рамки на соработката во 2015 година, ЦРППР го реализира проектот Развиено
наследство, вектор на односи и основа за регионален идентитет–акциски план за
2015 година. Проектот се фокусира кон зачувување на наследството од страна на
локалното население и негово ставање во функција на територијалниот развој. Кај
македонската страна, ЦРППР има за цел да ги заинтересира жителите на Пелагонија
за локалното наследство и локалната историја и да придонесе кон надградба на
знаењата за истото, здружување на општините, овозможување развој на односите и
создавање на нови работни методи. Исто така, во рамките на проектот ќе се работи
на евалуацијата на заедничкото и карактеристичното наследство за да се развие
регионалниот идентитет на Пелагонија.
Уште една заедничка област за работа во рамките на овој проект е фокусирањето на
откривање и приближување на културното наследство преку дигитална технологија.
Активностите на проектот опфаќаат заеднички процес на креација и промоција на
туристички производи, изработка на дигитална апликација за 4 обележани планински
патеки кон манастирите на Баба Планина и реализација на регионални денови на
културата во Пелагонија 2015.
Очекуваните резултати од проектот се размена на искуства и знаења за
искористување на историското и културното наследство во функција на туризмот,
изработена тријазична дигитална алатка–мобилна апликација за патеките кон
црквите и манастирите на Баба планина, вклучување на локалното население и сите
релевантни чинители во процесот на развој на нови туристички производи на
територијата на Пелагонискиот регион и нивна промоција во Франција.
Со цел зголемување на учеството на Пелагонискиот регион во Децентрализираната
соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Република Македонија, во ноември
2014 година, ЦРППР стапи во соработка со Француската Алијанса од Битола со цел
изучување на францускиот јазик за потребите на децентрализираната соработка. Во
мај 2015 година претставниците на ЦРППР го совладаа првото ниво на курсот и се
здобија со интернационално признат сертификат за познавање на францускиот јазик.
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РЕГИОНАЛНИ ДЕНОВИ НА КУЛТУРАТА ВО ПЕЛАГОНИЈА
Во рамките на оваа културна манифестација од 15 до 30 октомври 2015 година во
сите 9 Пелагониски општини ЦРППР и Мрежата за развој на културата во Пелагонија
организираа 10 културни настани од различен вид.
Регионалните денови на културата беа отворени на 15.10.2015 во Битола со
перформансот Sur Le Vif на театарската асоцијација Лолита Еспин Анадон од Долна
Нормандија. Во Битола и Прилеп публиката имаше можност да проследи перформанс
на модерен уметнички израз - спој меѓу пантомима и танц од француската театарска
асоцијација Лолита Еспин Анадон од Долна Нормандија, Р. Франција. Во општините
Демир Хисар, Могила, Кривогаштани и Долнени акцентот беше ставен на детската
публика и дечињата од овие 4 општини ја проследија претставата Вреќа полна желби
на детскиот театар Бабец од Битола. Пред ресенската публика настапи Интимниот
театар од Битола со комедијата Катастрофа, додека пак Крушевската публика имаше
можност да помине вечер со станд ап комедија на Никола Тодороски. Во рамките на
манифестацијата Регионални денови на културата во Пелагонија, Француската
Алијанса од Битола организираше изложба по повод месецот на книгата во Франција
“lire en fête”- читај и забавувај се, преку која учениците што го изучуваат францускиот
јазик и култура имаа можност да ја изразат својата креативност. На 30.10.2015
година во општинската сала на Општина новаци, со целовечерен концерт на КУД
Илинден и КУД Новаци беа затворени третите по ред Регионални денови на културата
во Пелагонија.

ПОДДРШКА НА БИЗНИС СЕКТОРОТ ВО ПЕЛАГОНИЈА
ИНТЕГРИРАНА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН
Интегрираната мрежа за регионален развој во Пелагонискиот регион (ИМРР) е
иницијатива предводена од страна на ЦРППР, 9-те општини од Пелагонискиот
плански регион, регионалните стопански и занаетчиски комори, локалните акциони
групи, претставници на Универзитетот Св. Климент Охридски од Битола и граѓанскиот
сектор во Пелагонија.
ИМРР беше формално воспоставена на почетокот на 2015 година со поддршка
обезбедена од страна на Министерството за локална самоуправа и канцеларијата на
Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) во Скопје. Интегрираната мрежа
е формирана врз основа на одлуките за воспоставување на меѓуопштинска
соработка донесени од страна на сите девет општини во регионот. Формирањето на
ИМРР е во согласност со целите и активностите на петгодишната Програма за развој
на Пелагонискиот плански регион и тригодишниот Акциски план за имплементација
на Националната стратегија за рамномерен регионален развој.
Целта на ИМРР е подобрување на соработката помеѓу приватниот, јавниот и
невладиниот сектор и зајакнување на кооординацијата помеѓу овие сектори во
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имплементирањето на активности наменети за развој на регионот, подобрување на
економијата на регионот и зајакнување на нејзините конкурентски вредности. Во
рамките на ИМРР се интегрирани веќе постоечките мрежи кои ЦРППР ги координира
- мрежа за развој на културата во Пелагонија, мрежа за развој на руралните средини,
мрежа за развој на туризмот во Пелагонија и мрежа на експерти за идентификација
на регионални проекти.
Интегрираната мрежа за регионален развој брои 21 членка од јавниот, бизнис,
невладиниот и образовниот сектор и тоа: ЕЛС од Пeалгонискиот регион, ЦРППР,
Универзитетот Св. Климент Охридски–Битола, Регионалната Стопанска Комора од
Битола, Регионалната Стопанска Комора од Прилеп, Занаетчиската комора од
Битола, Занаетчиска комора од Прилеп, Фондацијата ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА,
Федерација на Фармери на РМ, Здружение за одржлив и урбан развој архитектура и
амбиент АРХАМ, локална акциона група Пелагонија, локална акциона група Преспа,
локална акциона група АГРО-ЛИДЕР.
Во текот на 2015 година, ИМРР ги реализираше следните активности: формално
воспоставување на ИМРР во Пелагонискиот регион, изработка на Програма за
работа на ИМРР за 2016-2018 година, изработка на Акциски план за работа на
ИМРР за 2016-2017 година, одржување на 2 промотивни настани за искористување
на националните и меѓународните инструменти наменети за бизнис секторот,
спроведување на бизнис кампања за поголема вклученост на бизнис заедницата во
Пелагонискиот регион и надградба на веб страната за промоција на бизнис
можностите во Пелагонискиот регион.
Согласно изработената Програма за работа, следните 3 области ќе бидат приоритет
во работата на ИМРР: економско опкружување - зајакнување на економското
окружување и состојбата со пазарот на трудот во Пелагонискиот плански регион,
социјално опкружување - градење на капацитети за развој и испорака на услуги во
делот на социјалното опкружување на регионот и животна средина - унапредување на
условите за заштита на животната средина.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ
РЕГИОНИ ВО НАСОКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ/УСЛУГИ ЗА
ПОДДРШКА НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
Со поддршка на Министерството за локална самоуправа на РМ, формирано беше
ново одделение во рамките на ЦРППР (Бизнис центар) со главна цел –
имплементација на активности за поддршка на приватниот сектор во Пелагонија.
Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на
приватниот сектор во пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)
Програмата за поддршка на приватниот сектор е изработена во насока на придонес
во подобрување на економската положба на компаниите во РМ. Потребата од
координација и поддршка на малите и средни претпријатија е наметна како
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императив во Пелагонискиот плански регион, а оттаму и потребата од проширување
на функцијата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во насока на
спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор преку
формирање на Бизнис Центар.
Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија
во рамките на ЦРППР треба да ги надополни постојните услуги насочени кон бизнис
секторот во квалитет, целисходност, применливост, додадена вредност и квантитет –
зголемено мени на услуги и опфат на корисници.
Формираниот Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во Пелагонискиот плански регион има за цел да помогне и даде
поддршка на малите и средни претпријатија за нивниот побрз и динамичен развој
преку идентификување на нивните реални потреби, нудење мерки за поддршка,
правилно и навремено информирање и зајакнување на капацитетите на
новооснованите компании со што ќе се овозможи развој на компаниите во успешни,
одржливи и профитабилни бизниси.
Регионалната програма за поддршка на приватнот сектор претставува стратешки
документ за работа на Бизнис центарот, за чија цел се изработи и акциски план за
целиот програмски период како и акциски план за 2016 година со фокус на
агробизнисот.
Од почетокот на проектот и работата на новото одделение, реализирани беа следните
активности: изработка на Водич за инвестиции, изработка на Збирка на индустриски
зони, изработка на Програма за поддршка на приватен сектор, изработка на веб
портал www.investinpelagoniaregion.mk и организирање на 4 информативни средби
со приватен сектор за преставување на можностите за финансирање од домашни и
странски финансиски инструменти: Македонска Банка за поддршка на развојот,
Фонд за иновации и технолошки развој, Хоризонт 2020, Косме и Инструмент за
мали и средни претпријатија на ЕУ.
Изработка на Водичот за инвестиции во Пелагонискиот плански регион е одговор
на предизвиците со кои се соочуваат потенцијалите домашни и странски
инвеститори. Водичот ќе биде од голема помош посебно на помалите инвеститори
како и на инвеститорите во индустрии кои не се предмет на опслужување на
технолошко-индустриските развојни зони. Со користењето на Водичот, инвеститорите
заинтересирани за инвестиции во Пелагонискиот плански регион ќе имаат можности
за реализирање на успешни инвестиции, поттикнати, пред сè од конкурентните
предности на регионот. Во овој документ, инвеститорите, домашни и странски, ќе
добијат систематизиран преглед на релевантните информации за нивните бизнисинвестициски активности. Водичот ги содржи збирката на индустриски/ТИР/
економски зони, листа со податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој
и поддршка на приватниот сектор, листа на промотори и флаер од Investinmacedonia.
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Збирката на индустриски зони во Пелагонискиот плански регион е изработена со
цел подобрување на пристапот до податоци, поефикасна размена на информации,
промоција на можностите за инвестирање и привлекување на “greenfield” и
“brownfield” инвестиции преку добро организирано мапирање на достапните
локации. Збирката на индустриски зони ги опишува и прикажува локациите во
општинските индустриски зони кои се на располагање за потенцијалните домашни и
странски инвеститори. Збирката содржи податоци за секоја зона за вкупната
површина, процент на изграденост, сопственост, контакти од општината,
расположлива инфраструктура, оддалеченост од другите градови, граници, аеродроми
и сл, намена на локациите, цена на м2, карактеристики на слободните парцели,
мапи, скици и др.
Една од првите успешни приказни на Бизнис центарот е дадената стручна поддршка
на правен субјект од Битола при подготвување на проектна апликација и аплицирање
за грант. Апликацискиот пакет беше успешно подготвен и поднесен за што беше
обезбедена финансиска поддршка од Министерството за култура на РМ за
реализација на регионална конференција за типографија која ќе вклучи и јакнење на
капацитетите (работилница, обука) како и изработка на нови компјутерски фонтови.
Проектот предвидува и активности за видливост на резултатите и промоција односно
реализација на изложба на сработеното во рамките на истиот.
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ
Следејќи ја определбата за континуирано вложување во човечките ресурси и
институционален развој базиран на знаење, членовите на тимот на ЦРППР ги
искористија сите достапни можности за да ги надградат своите професионални
капацитети. Стекнатите знаења и вештини се користат во секојдневното работење
при реализацијата на зацртаните среднорочни и долгорочни цели.
Во продолжение е дадена листа со активности за јакнење на човечките потенцијали
на тимот на ЦРППР:
Р.Б
1.

Име
Презиме
Наташа
Козарова

Тема на настанот

Организатор

Место

Советување за завршна сметка

Економскоправен
консалтинг
ФВ
Здружение на
правници на
РМ
Здружение на
правници на
РМ
ЦРППР

Битола

2.

Јосиф
Балтов

Обука за јавни набавки

3.

Бојан
Бојкоски

Обука за јавни набавки

4.

Рубин
Николоски

Студиско патување –
Управување со Пелагонија како

Скопје

Скопје

Италија
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5.

Владимир
Величковски

6.

Емилиа
Ѓероска

дестинација за авантуристички
туризам
Студиско патување –
Управување со Пелагонија како
дестинација за авантуристички
туризам
Студиско патување –
Управување со Пелагонија како
дестинација за авантуристички
туризам

ЦРППР

Италија

ЦРППР

Италија

МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Во декември 2015 година, во Струмица, се одржа втората Седница на Комисијата за
поттикнување и следење на меѓуоптшинска соработка. На оваа седница ЦРППР го
претстави иновативниот пристап во подобрувањето на меѓуопштинската соработка
односно Интегрираната Мрежа за развој на Пелагонискиот регион. За време на
Седницата беа промовирани резултатите од воспоставувањето на Мрежата, начините
и алатките за соработка помеѓу членовите на Мрежата како и идните планови за
работа на истата.
РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Законскиот процес на воведување на регионалното управување со отпад продолжи и
во текот на 2015 година. Со финансиска поддршка на ЕУ а во координација на
Делегацијата на ЕУ во РМ и Министерството за животна средина и просторно
планирање на РМ започна со реализација проектот Подготовка на потребните
документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за
управување со отпадот во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион.
Краен резултат на проектот по неговото завршување во 2017 година е подготовен
План за управување со отпадот во Пелагонискиот регион според стандардите на ЕУ.
Во првата фаза на проектот, воспоставен беше управниот одбор на проектот,
искомуницирани беа сите засегнати страни и утврдена беше временската динамика
за реализација на истиот.

ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕР – Собрание на Европски Региони (AER – Assembly of European regions)
Центарот за развој на Пелагонискиот регион и во текот на 2015 година го продолжи
членството во Собранието на Европски Региони.
Градоначалникот на општина Битола г-дин Владимир Талески, со одлука на
Генералното собрание на АЕР е член на Бирото на АЕР, кое претставува оперативно
тело помеѓу две Генерални собранија.
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Собранието на Европските региони е формирано во 1985 година и претставува
најголемата независна мрежа на региони во Европа која обединува преку 270
региони од 33 земји со специфична мисија:
- да ги промовира принципите на еднаквост и регионална деморкатија;
- да го зголеми политичкото влијание на регионите во рамки на институциите на
Европската Унија;
- да ги поддржи регионите во процесот на европска интеграција и глобализација;
- да ја зајакне интер-регионалната соработка во Европа и пошироко.
Членството во Собранието е особено важно во насока на меѓународна промоција на
Пелагонискиот плански регион, регионално поврзување со други региони во Европа
како и аплицирање со заеднички проекти до Европскиот фонд за регионален разој
(European Fund for Regional Development – ERDF) и други фондови на Европската
Унија.
ПОТПИШАНИ МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА
Во текот на 2015 година, ЦРППР потпиша Меморандуми за соработка со
регионалните стопански комори од Прилеп и Битола. Целта на меморандумите е
унапредување на соработката на овие институции во насока на забрзување на
економскиот развој на регионот, пред се преку подготовка и поднесување на
заеднички проекти и иницијативи пред домашни и странски донатори.

Д-р Ѓоко Стрезовски
__________________________________
Претседател на Совет за развој на
Пелагониски плански регион
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