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„Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена 
одговорност на Управниот орган на Програмата и во никој случај не може да се смета дека ги одразува ставо-
вите на Европската унија.“



 

Ни претставува особено задоволство да ви го представимe 
второто издание на каталогот со проекти, финансирани по 
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република 
Бугарија и Република Македонија 2007 - 2013, кофинансирана 
од Инструментот за предпристапна помош. 

Овој каталог обезбедува поглед врз проектите одобрени 
за финансирање во втората покана за проектни предлози, 
со главен фокус на придонесот на проектите за економско-
то, социјалното и територијалното зближување на двата 
гранични региона. Проектите се подготвени во соработка 
помеѓу бугарски и македонски партнери, и со нивно исполну-
вање основна цел е да се постигне решение на заедничките 
проблеми од двете страни на границата.

Традиционално воспоставените добрососедски партнер-
ства како резултат на веќе успешно реализираните пре-
кугранични проекти по претходната покана, како и новите 
можности кои ги обезбеди втората покана, се најдобрата 
основа врз која заеднички се надградуваме во оваа насока. 
Програмата ужива многу голем интерес и активност при 
аплицирање со проектни предлози од страна на институ-
циите и организациите од регионот. 

Во програмскиот период 2007 - 2013 искуството стекнато 
во прекуграничната соработка, покажува значително зго-
лемување на капацитетот на регионалните и локалните 
структури за развивање и спроведување на заеднички про-
екти. Проектите, иако релативно мали како големина на 
финансии се покажаа вредни за развивање на економските и 
културните врски од двете страни на границата. 

Целта на овој каталог е не само да се покажат веќе финанси-
раните проекти, туку исто така и да се помогне на регио-
налните и локалните власти од двете држави да ги искорис-
тат предностите на веќе постоечката размена на добри 
практики. 

Како заклучок би сакале да ја изјавиме нашата подготвеност 
да продолжиме да работиме на зајакнување на соработката 
меѓу регионалните и локалните организации во прекугранич-
ниот регион за постигнување на заедничката стратешка 
цел на Програмата - зајакнување на територијалната ко-
хезија на бугарско-македонскиот прекуграничен регион, кон-
курентноста и одржливоста на неговиот развој . 

Ви посакуваме пријатно читање! 

Од тимот на Програмата

Пријатели,



Вовед 2

Проекти од Приоритетна оска 1 7

Проекти од Приоритетна оска 2 22

Контакти 41
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Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република 
Бугарија и Република Македонија се финансира по линијата 
на европскaтa територијална соработка преку средства од 
Инструментот за претпристапна помош (ИПа) и кофинанси-
рање од државните буџети на двете земји. Вкупниот буџет 
на програмата за периодот 2007 - 2013 е во износ од 19 944 
697 евра, од кои 17 950 228 се користат аз финансирање на 
проекти во согласност со единствен сет на правила и врз 
осно ва на пристап за заедничка корист за учесниците од 
двете страни на границата. Така Инструментот за прет-
пристапна помош ја промовира соработката, во економска-
та интеграција и зближување меѓу ЕУ и земјите кандидати. 

Програмата за прекугранична соработка ги определува при-
оритетите за соработка помеѓу Република Бугарија и Репу-
блика Македонија за програмскиот период 2007 - 2013 година, 
и е изготвена како резултат на координираните напори на 
соодветните национални институции и широк спектар на 
заинтересирани страни на локално, регионално и национално 
ниво и е одобрена од Европската комисија на 14.12.2007 год. 

Избраната област на Програмата за прекугранична сора-
ботка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 
опфаќа територија од 18 736 квадратни. Км. Со вкупно насе-
ление од 1 065 605 лица. должината на границата меѓу двете 
земји е 165 километри. 

Избраниот пограничен регион на Бугарија ги вклучува обла-
стите Благоевград и Ќустендил (NUTS III), покривајќи 9 501 
квадратни. Км. (8.6% од вкупната територија на земјата) 
и население од 486 291 луѓе (6.3% од вкупното население на 
земјата). Тоj се состои од 23 општини и 462 населени места: 
• Област Благоевград: 14 општини - Банско, Белица, Благоев-
град, Гоце делчев, Грмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, 
Сатовча, Симитли, Струмјани, Хаџидимово, Јакоруда; 
• Област Ќустендил: 9 општини - Бобовдол, Бобошево, дуп-
ница, Кочериново, Ќустендил, Невестино, Рила, Сапарева 
бања, Трекљано. 

Избраниот пограничен регион на Република Македонија ги 
вклучува Североисточниот, Источниот и Југоисточниот 
плански регио (NUTS III), со вкупна површина од 9 235 киломе-
три квадратни (35,9% од вкупната територија на земјата) 
и со население 579 314 луѓе (28,6% од вкупното население на 
земјата). Тој се состои од 27 општини и 641 населени места: 
• Североисточен регион: 6 општини - Кратово, Крива Палан-
ка, Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане; 
• Источен регион: 11 општини - Берово, Пехчево, Виница, 
Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пробиштип, Штип, 
Карбинци, делчево, Македонска Каменица;
• Југоисточен регион: 10 општини - Валандово, Гевгелија, 
Богданци, дојран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Ва-
силево и Ново Село.

ПРОГРаМа За ПРЕКУГРаНИЧНа СОРаБОТКа
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Приоритетна оска 1 

Економски развој и социјална кохезија 

Целта на приоритетната оска е зголемување на конкурент-
носта и економскиот раст во трансграничниот регион, 
зголемување на вработеноста и економската и социјалната 
интеграција на регионот, вклучувајќи: 

• развој на економски конкурентен регион преку иновации и 
соработка преку границата; 
• промовирање на претприемништвото; 
• промовирање на економија базирана на знаење и социјално 
претприемништво; 
• промоција на работа во мрежи и кластери; 
• генерирање на вработеност; 
• развој на човечките ресурси. 

Области на интервенција на приоритетната оска 1 

1. Економски развој 
2. Социјално зближување 
3. Подготовка на проекти 

Приоритетна оска 2 

Подобрување на квалитетот на животот 

Целта на приоритетната оска е создавање на услови за зашти-
та и обновување на природните и културните ресурси преку: 

• Развој на туризмот врз основа на природни и културни ре-
сурси; 
• Заштита на биолошката разновидност; 
• Прекугранична културна соработка. 

Области на интервенција на приоритетната оска 2 

1. Искористување на еколошките ресурси 
2. Искористување на културните ресурси 

Приоритетна оска 3 

Tехничка помош 

Целта на техничката помош е обезбедување на ефикасно 
управување на програмата и размена на информации со цел 
постигнување на целите на програмата.

ПРИОРИТЕТНИ ОСКИ На ПРОГРаМаТа
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Во програмскиот период 2007 - 2013, Инструментот за прет-
пристапна помош донесе нови предизвици, како за структу-
рите за управување, така и за корисниците на проектите 
кои требаше да се префрлат на новите критериуми за заед-
ничко управување и заедничко спроведување. 

Во периодот 2007 - 2013 се објавени три отворени покани на 
Програмата, по кои се поднесени вкупно 310 предлози. Зна-
чителниот број на поднесените проекти е позитивен знак 
за динамиката на билатералната соработка меѓу државите 
партнери. Тој го покажува интензитетот на соработката 
во подготвителната фаза на проектните предлози и добра-
та волја и зголемениот интерес за стартирање на заедни-
чки прекугранични иницијативи кои придонесуваат за одрж-
лив развој на регионот. 

Како резултат на направената селекција се склучени договори 
за исполнување на 98 проекти, со тоа што во секој учеству-
ваат два или повеќе партнери од двете земји. Проектите се 
спроведуваат заеднички од 223 институции и организации 
(општини, регионални администрации, невладини организа-
ции, културни и образовни институции, и др.) 

Финансираните проекти се реализираат во различни темат-
ски области, како подобрување на малата и големата јавна 
инфраструктура, заштита на животната средина, инвести-
ции во образованието и размена на знаење, зајакнување на 
истражувањето и иновациите, подобрување на културната 
размена, промовирање на локалната и регионална власт и 
т.н. Проектите во програмата се со релативно мал буџет, 
но тие создаваат скапоцени прекугранични партнерства, 
кои имаат позитивно влијание врз територијалната кохезија 
и придонесуваат за споделување на европските вредности 
и интеграции.

РЕЗУЛТаТИ

•

•
•

•
•
•

•

•
•

5



 

-

В
о
в

е
д

Разни регионални и локални организации (општини, регио-
нални администрации, невладини организации, културни и 
образовни институции, здруженија и организации за под-
дршка на бизнисот и сл) се директни корисници од Про-
грамата за прекугранична соработка на Инструментот 
за претпристапна помош преку учество во проекти. 

Граѓаните и владите на двете земји, исто ги користат 
резултатите на програмата. Индиректно жителите на 
прекуграничниот регион се корисници на директните 
инвестиции во регионот, преку заедничко користење на 
инфраструктура, како и од подобрената соработка во 
секторите на културата, туризмот и образованието. 

Програмата, исто така придонесува и за постепено во-
ведување на стандардите и политиките на Европската 
унија во Република Македонија со цел нејзино претстојно 
членство. Придобивките за државата кандидат се видли-
ви, бидејќи програмата  ја олеснува транзицијата кон прак-
тиките на ЕУ.

КОРИСНИЦИ

Инфо ден за потенциjални корисници

Работна средба со корисници во ЗТС Ќустендил 
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ЕКОНОМСКИ РаЗВОЈ И СОЦИЈаЛНа КОХЕЗИЈа
Проекти од Приоритетна оска 1
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Здружение Регионален центар за соработка 
СПЕКТаР - Крива Паланка

ПаРТНЕР 2 

Здружение Евроинтегра, огранок Кресна - 
Сандански

ПаРТНЕР 3 

Сојуз на енолози во Бугарија, (СЕБ) - огранок 
Благоевград

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 945, 73 EUR 
 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Споделување на искуства и информации во индустријата за производство на вино - 
начин за прекуграничен економски развој

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Стратегијата на проектот се темели на предностите на секторот и има за цел подобру-
вање на координацијата меѓу лозарството и винарството преку воспоставување на маке-
донско здружение на енолози и размена на важни и соодветни информации. Оваа невладина 
организација ги координира напорите на засегнатите страни во лозарскиот и винарскиот 
сектор на регионално и национално ниво. Координацијата меѓу бугарските и македонските 
заинтересирани страни ќе се подобри и на тој начин ќе се развива подобра состојба за 
воспоставување на ЕУ регулативите во винарскиот сектор. Елаборираните методологии 
за обука, материјали, презентации и прирачник за ЕУ регулативите како и најдобрите прак-
тики ќе имаат позитивно влијание на проблемите со секторски поврзувања со науката, 
обновување на програми за обука и зголемување на квалификувана работна сила. Мапирање 
и базата на податоци директно ќе ги поддржи натамошни заеднички напори за поврзување 
на сите заинтересирани страни, споделување на искуството и информациите.

П
р
и
о
р
и
т

е
т

н
а
 о

с
к
а
 1

8



 

-2007CB16IPO007-2012-2-08 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Сандански

ПаРТНЕР 2 

Општина Ново Село

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

497 378.00 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Агро-бизнис без граници

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Стратегијата на проектот „агробизнис без граници” ги користи предностите на пре-
куграничните партнери во решавање на потребите и намалување на слабостите на 
сите граѓани и земјоделски производители. дејностите беа по хронолошки редослед и 
детално планирани. Проектот беше поделен во 2 дела. Првиот дел беше инвестиција и 
вклучуваше делумна поправка и модернизација на трговските зони - пазарите во Сандан-
ски и Ново Село. Вториот дел вклучуваше заеднички агробизнис активности: форуми за 
размена на искуства, образовни средби. Инвестициските мерки беа спроведени во те-
кот на првата година, бидејќи тие беа неопходни за започнување на агробизнис настани-
те. Неколку од меките мерки беа спроведени во текот на првата година од проектот, 
а остатокот се реализираа во текот на втората година. Јавноста и медиумите беа 
информирани  за активностите во тек на целиот период на исполнување на проектот. 
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Бугарска Менаџмент асоцијација - 
Благоевград

ПаРТНЕР 2 

Регионален Центар за Развој Спектар - 
Крива Паланка

ПаРТНЕР 3 

Фондација Стратос - Симитли

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

94 273,49 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Бизнисот нема граници

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот започна со интегрирано истражување, анализа и подготовка на стратегија 
за интегриран прекуграничен економски развој. Се со цел да им  помогне на локалните 
власти, невладините организации за поддршка на бизнисот, инвеститорите и финан-
сиските  провајдери да ги прилагодат своите политики и планови за подобро да одгово-
рат на потребите на претприемачите и малите бизниси во таа област. Учеството на 
претприемачите во двете студиски посети во Бугарија и Македонија и конференцијата 
за претприемништво и бизнис можности помогнаа за востановување на бројни прекуг-
ранични партнерства, размена на информации за можности за бизнис, најдобри практики 
и know-how меѓу претприемачите, малите и средни претпријатија и земјоделците од 
двете страни на границата. 
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-2007CB16IPO007-2012-2-90 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Фондација за локален развој и развој на 
информатички технологиии (ФЛОРИТ) - 
Гевгелија

ПаРТНЕР 2 

Бизнис Инкубатор Гоце делчев, Центар за 
поддршка на претприемништво (БИ-Гд), - 
Гоце делчев

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

97 014, 29 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Вмрежување и трансфер на знаење за оддржлив економски  
туристички развој (НЕТ-ТУР)

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот ја поддржа соработката помеѓу малите и средни претпријатија од Бугарија и 
Македонија во областа на туризмот во прекуграничниот регион Гевгелија - Гоце делчев. 
Можностите и вештините на работната сила во туристичкиот сектор се зголемија 
преку обуки со учество на малите и средни претпријатија од двете земји. Врз основа на 
претходното искуство партнерите најдоа нови можности за развој во период на економ-
ска криза преку создавање на заедничка база на податоци на малите и средни претприја-
тија од туристичкиот сектор и други сектори. Беше основан заеднички електронски 
портал за интегрирани туристички понуди, беа подготвени заеднички туристички паке-
ти и промотивни материјали за промоција на прекуграничниот регион како атрактивна 
дестинација.
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- 2007CB16IPO007-2012-2-92 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Здружение Центар за Развој и Промоција 
Промо Идеја - Струмица

ПаРТНЕР 2 

Национално Здружение на Мал и Среден 
Бизнис (НЗМСБ) - Ќустендил.

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

97 324, 30 EUR 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

e-Трговија како поддршка на извозот од прекуграничниот регион  
Струмица - Ќустендил (e-Извоз)

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Клучни за постигање на извозен успех се: Пристапноста до пазарите; Разбирање на па-
зарите; Вистинскиот производ; дистрибуција и ефикасна промоција. Пристапот до паза-
рите се подобри со подготвената анализа на извозниот потенцијал, извозен водич, база 
на податоци и B2B портал; анализата и обуките помогнаа подобро да се разберат паза-
рите; Обуки и консултациите кај учесниците им помогнаа на малите и средните прет-
пријатија да го дизајнираат и развијат вистинскиот производ и да се подобри дистрибу-
цијата и промоцијата (фокусирано на интернет маркетинг и продажба), додека базата 
на податоци, B2B електронскиот веб-портал, B2B средбите и саемот ги поддржа нивни-
те извозни промоции. Развојот на извозниот успех бара тесна соработка меѓу малите 
и средни претпријатија, ОдП, општините и државните институции. Поради сето тоа, 
преку активностите на проектот ке бидат поддржани и други организации за промоција 
на извозот од прекуграничниот регион Струмица-Ќустендил.
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-2007CB16IPO007-2012-2-107

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Фондација за развој на Мали и средни 
претпријатија - Струмица

ПаРТНЕР 2 

Регионална занаетчиска комора - Ќустендил

ПаРТНЕР 3 

агенција за регионален развој -  
Крива Паланка

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

97 528, 08 EUR 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.1 Економски развој

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Форми на соработка меѓу занаетчиите и мали и средни претпријатија  
за заедничко учество во локалните културни и економски случувања  
во општините Ќустендил, Струмица и Крива Паланка

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот е насочен кон создавање на форми на комуникација помеѓу здруженијата 
(партнери на проектот), кои ќе доведат до конкретни форми на соработка меѓу зана-
етчиите и малите и средни претпријатија. Стратегијата на проектот е истражување 
на мислењето на занаетчиите и малите и средни претприемачи за потенцијалот за зго-
лемување на прекуграничното учество ма регионални настани. Обуката создава модел 
на комуникација и соработка помеѓу партнерите и директните корисници (занаетчии и 
мали и средни претприемачи), со цел да бидат дизајнирани иновативни производи и нови 
форми за заедничко учество.
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- 2007CB16IPO007-2012-2-10 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

друштво за социјална интеграција  
и помош - с. жабократ

ПаРТНЕР 2 

асоцијација алфа Клуб да Се Преживее- 
Гевгелија

ПаРТНЕР 3 

Општина Гевгелија

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 959, 31 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Прекугранична мрежа Бугарија Македонија за европско знаење и квалификации

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Стратегија на проектот е во согласност со глобалната цел на Програмата да се промови-
ра социјалната кохезија во прекуграничниот регион. Постигнување на балансиран и одржлив 
развој во прекуграничниот регион претпоставува достапност на интегрирана интерак-
ција на различни фактори, како физичката инфраструктура давателите на образовните 
услуги, структурите на граѓанското општество, итн и активно вклучување на пазарот на 
трудот. Проектот се заснова на синергијата на претходното искуство на партнерите и 
специфичната експертиза. Општина Гевгелија е искусна во подобрување на инфраструк-
турата, здружението Социјална интеграција и заемна помош - жабократ има VET центар 
и е лиценцирано за обезбедување обука и социјални услуги - обука и поддршка на децата, а 
асоцијацијата алфа клуб да преживее има искуство во професионална обука. Проектот го 
промовира новиот пристап на прекуграничен развој на човечки ресурси и алатката за сора-
ботка EKQ Net и со среднорочен стратешки план обезбедува долготрајни влијанија.
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-2007CB16IPO007-2012-2-12 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

алијанса за регионални и граѓански 
иницијативи (аРГИ) - филијала Благоевград 

ПаРТНЕР 2 

Фондација за развој на мали и средни 
претпријатија - Куманово

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

77 433, 68 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Социјално зближување преку инвестиции во човечки ресурси

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е развој на човечките ресурси, преку тренинзи и соработка меѓу инсти-
туциите и организациите. Со стекнување знаења се зголемува мобилноста и можноста за 
вработување во регионот вклучувајќи ги и ранливите групи. Овие групи тешко можат да 
се реализират на пазарот на трудот поради недостаток на искуство, вештини и работни 
навики. Проектот поттикнува потрага по работа и со него се добиваат нови стручна ква-
лификација. Реализацијата на активната политика на пазарот на работна сила ја намалува 
невработеноста, и се обезбедуваат бизнис потреби со адаптивни и продуктивна работна 
сила за флексибилен одговор на промените на пазарните услови. Постојана интеграција на 
невработените на пазарот на трудот и подобрување на соодносот помеѓу побарувачка-
та и понудата на работна сила може да се постигне преку посредување и стручни обуки. 
двајцата партнери ги комбинираат предностите на имплементација, водечкиот партнер 
има значајно искуство во обезбедување на обука и соработка со надлежните институции, а 
проектниот партнер работи со мали и средни претпријатија и со ранливите групи.
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- 2007CB16IPO007-2012-2-29

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Европски институт - филијала Благоевград

ПаРТНЕР 2 

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

94 420, 00 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Прекугранично вмрежување за ефикасно и одржливо граѓанско општество

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот се фокусира врз работата во мрежа и соработката меѓу секторот на граѓан-
ско општество во прекуграничниот регион и невладините организации кои работат во 
различни сектори на економијата (повеќето од нив во областа на образованието, еко-
логијата, туризмот, социјалната кохезија). Проектот ги поддржува напорите на граѓан-
ското општество за одржлив регионален развој и планирање, поддршка на бизнисот и 
потребите на работодавците. Стратегијата, која беше развиена ги комбинира истражу-
вачките активности за отсликување на моменталниот профил на секторот на граѓан-
ското општество (со помош на општините), градење на капацитети за вмрежување, 
како и зголемување на информираноста. Информативниот веб портал беше создаден во 
поддршка на иницијативите за прекугранична соработка на неформалната мрежа.
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-2007CB16IPO007-2012-2-31

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Центар за развој на третиот - 
Североисточен плански регион - Куманово

ПаРТНЕР 2 

Општина дупница

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

498 896, 59 EUR 
 

 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Сите деца учат заедно – Прекугранична мрежа на инклузивни училишта

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Стратешка цел на проектот е да се влијае непосредно врз причините за социјално ис-
клучување на лицата со посебни потреби и нивната лоша економска состојба и како долго-
рочно да се намали нивото на невработеност на оваа ранлива група. Проектот извршува 
активности кои го олеснуваат социјалното вклучување на лицата со попреченост, преку 
директен контакт со граѓани и студенти, како и сите заинтересирани страни. Обез-
бедена е долгорочна соработка помеѓу наставниците во прекуграничниот регион преку 
организирање на традиционални годишни состаноци. Преку изградба на соодветна инфра-
структура се подобруваат условите за вклучување и престојот на децата со посебни 
потреби во училиштата. Изградената мрежа придонесува за подобро искористување на 
постоечките центри за рехабилитација.
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- 2007CB16IPO007-2012-2-63 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Старо Нагоричане

ПаРТНЕР 2 

Општина Рила

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

466 350, 51 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Да се задржат младите во прекуграничниот регион 

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот има за цел создавање на одржлива средина за привлекување на младите луѓе 
за живеење и работа во прекуграничниот регион. Поради таа цел старите, неискорис-
тените општински згради беа реконструирани во младински центар за обука во Рила и 
центар за работа и анализа на пазарот во Старо Нагоричане. Како резултат на направе-
ната анализа 40 млади од општините Старо Нагоричане и Рила поминаа соодветна обука 
за работа и добија сертификати за преквалификација. Неколку фирми од општините исп-
ратија писма за потврда за прием на преквалификувани младинци на работа со можност 
за трајно вработување. Беа регистрирани две невладини организации во проектот како 
корисници на центрите за обука.
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-2007CB16IPO007-2012-2-64 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Струмјани

ПаРТНЕР 2 

Општина Карбинци

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

499 452, 37 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Подобрување на квалитетот на пристап до социјалните услуги  
во општините Струмјани и Карбинци

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот предвидува создавање на нови социјални услуги во општините - Заштитено 
живеалиште за возрасни луѓе со ментален хендикеп во село Раздол (Струмјани) и градинка 
за деца со посебни потреби во селото Таринци (Карбинци). Постарите луѓе со ментален 
хендикеп, кои имаат потреба од професионална рехабилитација и контакти за да ја над-
минат изолираноста беа вклулени и учествуваа во секојдневниот живот на заедницата. 
децата со посебни потреби, кои не можат да бидат примени во редовна детска градинка, 
како резултат на проектот се вклучени во образовниот систем. Создадените центри 
придонесуваат за социјалната интеграција на споменатите маргинализираните групи 
како и за размена на знаење помеѓу специјалистите во социјалната сфера од прекугранич-
ниот регион.
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- 2007CB16IPO007-2012-2-104 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Василево

ПаРТНЕР 2 

Општина Струмјани

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

492 565, 26 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Бугарче и Македонче - рака за рака

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Имплементацијата на овој проект ќе доведе до воспоставување на организирано преду-
чилишно образование за децата од предучилишна возраст и подобрување на условите за 
одгледување и воспитување на деца во двете општини. Инвестициските активности 
се поврзани со изградбата на градинка во општина Василево и инсталации за греење во 
детските градини во селата Микрево, Илинденци и Струмјани од општина Струмјани. 
Проектот создава предуслови за подобрување и еднакви можности за професионална реа-
лизација на родителите, размена на добри педагошки практики, воспоставување на долго-
рочни партнерски односи помеѓу луѓето од двете прекугранични општини.
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-2007CB16IPO007-2012-2-109

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Босилово

ПаРТНЕР 2 

Општина Грмен

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

304 552, 54 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 1: 

Економски развој и 
социјална кохезија

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

1.2 Социјална кохезија

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Одржлив економски развој преку подобрување на социјалната инфраструктура  
во прекуграничниот регион Грмен - Босилово

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Општата цел на проектот беше да ги обедини идеите и младите луѓе од двете страни 
на границата, за да работат за одржлив развој на прекуграничниот регион .Оваа цел е 
постигната преку реконструкција на два културни центра за средби и културна размена 
помеѓу младите од Босилово и Грмен. активностите на проектот се поврзани со вос-
поставување на стратегија за развој на младинската креативност, конструктивност 
и социјални вештини меѓу двете општини, истражувања на истакнати личности кои се 
поврзани со историјата на двете општини и зачувување на типичните обичаи и тради-
ции од Босиливо и Грмен со идејата за создавање една заедничка меморија.
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ПОдОБРУВањЕ На КВаЛИТЕТОТ На жИВОТОТ
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

дирекција Природен парк „Рилски Манастир” 
- Рила

ПаРТНЕР 2 

Еколошко друштво „Планетум” - Струмица

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

77 159, 84 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Природата за луѓето и луѓето за природата

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Споделување на знаењата од Рила регионот (каде одржливиот туризам е добро развиен) 
со регионот на Струмица, нуди иновативни можностi за пренос на најдобрите практики 
и научените лекции во однос на одржливи форми на туризам на македонските колеги. 
Обезбедување на теоретска и практична обука помага за зајакнување на човечките ре-
сурси во регионот на Струмица во однос на развојот на еко-туризмот врз основа на 
принципите на одржлив развој, особено во руралните области каде што се поголемиот 
дел од природните ресурси. Ова резултира со достапност на обучени кадри кои ќе го спо-
делат своето знаење за заштита на животната средина, одржливо користење на при-
родните ресурси и економски придобивки за локалното население. Исто така, проектот 
обезбеди создавање на мрежа и воспоставување на соработка помеѓу различни сектори 
на двете страни на границата, преку солидна основа за спроведување на понатамошни 
активности и регионални планови за управување со животната средина.
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Здружение Бизнис Информативен и 
Консултативен Центар - Сандански

ПаРТНЕР 2 

Центар за развој на Источен плански  
регион - Штип

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 953, 79 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Промоција и заштита на биодиверзитетот на Малешевската планина - МАЛЕШ

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Овој проект создаде механизми кои обезбедија повеќе информации и го зголемија знаење-
то за природните богатства на Малешевската планина и регионот, со цел да се промови-
ра заштитата и да се обезбедат средства за него. Во овој аспект во Бугарија и Македо-
нија беше формирана заедничка веб-базирана платформа, која содржи детални информации 
за биодиверзитетот во регионот и неговото промовирање, како и сеопфатен информа-
тивен Водич на различни растителни и животински видови во планината, Заедничките 
настани воспоставија мрежа на прекугранично партнерство, која ги собра различните 
засегнати страни (еколошки здруженија, невладини организации, мали и средни претприја-
тија, итн) за надминување на заедничките проблеми на животната средина во регионот. 
Последно, но не и најмалку важно спроведувањето на проектот придонесе за подигање на 
свеста на младите луѓе за заштита на биолошката, културното и историското наслед-
ство на регионот.
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР  

Општина Берово

ПаРТНЕР 2 

Општина Сандански

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

494 199, 96 EUR 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Обновување на природата за подобар квалитет на живот

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Проектот е насочен кон потребите на локалното население, и се базира врз силните 
страни и надминување на слабите страни на основата на општинските стратешки до-
кументи. Ја одразува визијата на двете општини да се подобри квалитетот на животот 
на нивна територија преку развој, кој го зачувува квалитетот на животната средина и 
обезбедува здрав начин на живот и поволни услови за рекреација и забава на жителите и 
посетителите со модерна инфраструктура и европски квалитет на живот. На овој на-
чин, преку подобрување на објектите околу реките, проектот придонесува Берово и Сан-
дански да бидат попривлечни места и за своите жители и за посетителите подеднакво. 
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- 2007CB16IPO007-2012-2-46 

Општина Ќустендил

ПаРТНЕР 2 

Општина Крива Паланка

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

495 357, 68 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Велосипедски патеки за граѓаните и гостите на Ќустендил и Крива Паланка

Овој проект е вториот чекор во процесот на градење на мрежата од урбани вело-алеи, 
по изградбата на првата велосипедска алеја во Ќустендил во 2007 година. Целта на про-
ектот е подобрување на градската инфраструктура и квалитетот на животот на жи-
телите и гостите на прекуграничниот регион Ќустендил - Крива Паланка преку проши-
рување на меѓусебната соработка и ефикасното користење на постојните природни 
ресурси. Главните резултати се градење на вело-алеи во двата града, спроведување на 
заедничко научно истражување во врска со заштитата на специфичните природни ре-
сурси, спроведување на заеднички семинар и воспоставување на мрежа од работни врски.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Разлог

ПаРТНЕР 2 

Општина Гевгелија

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

499 873, 91 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Промовирање на одржлив туризам и заштита на животната средина  
преку партнерство

Проектот е насочен кон создавање на предуслови за развој на алтернативен туризам 
во прекуграничниот регион, со користење на богатото природно наследство. Главната 
дејност на проектот е изградба на две екопатеки во општините Гевгелија и Разлог. Mе-
стата каде се изградени еко-патеките се одбрани бидејки нивната локација, овозможува 
живописен поглед кон волшебната околина- месноста „Голак” во Разлог и „Вардарски Рид”, 
во Гевгелија - познат археолошки локалитет, опкружен со прекрасна природа. Беше орга-
низирана масовна рекламна кампања за подигање на еколошката свест и за презентација 
на новите туристички објекти.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-61 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Македонска Каменица

ПаРТНЕР 2 

Општина Белица

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

22 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

497 984, 32 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Подобрување на квалитетот и пристапноста до природните атракции  
во Општина Белица и Општина Македонска Каменица

Проектот ги промовира туристичките карактеристики на општините Македонска Ка-
меница и Белица како региони со слични географски карактеристики. Инвестициските 
активности во проектот се поврзани со подобрување на патната инфраструктура до 
природните туристички локалитети во општина Македонска Каменица и реконструк-
ција на постоечката зграда на музејот и изградба на мала туристичка инфраструктура 
во околните планини во општина Белица. Проектот предвидува размена на искуства и до-
бри практики во развојот на локалниот туризам, промоција на можностите и планирање 
на заедничко туристичко претставување на природни локалитети од двете општини.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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ПаРТНЕР 2 

„агенција за европска интеграција“ - 
Огранок Ќустендил

ПаРТНЕР 3 

Бизнис Информативен и Консалтинг 
Центар - Сандански

ПаРТНЕР 4 

Здружемие „НИЕ жЕНСКО дВИжЕњЕ” - 
Благоевград 

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

98 964.00 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Здружение Центар за 
рурален развој „БУЈРУМ” - 
Куманово

Зачувување на уникатната природа - Велосипедски туризам  
во поддршка на природата

Исполнувањето на проектот ги задоволува потребите на целните групи за создавање 
на соодветни услови за спорт и туризам. Промовирањето на велосипедизмот и мо-
жностите за забава и спорт кај младата генерација има позитивен ефект во промо-
цијата на физичката култура, градењето свест за здрав начин на живот и намалување 
на агресијата во секојдневниот живот. Проектот ја поддржува идејата за заштита на 
животната средина преку различни иницијативи и создавање на мрежа од јавни-приватни 
партнерства. Поттикнување и создавање на велосипедски рути го помага одржливиот 
економски развој и го подобрува на квалитетот на живот во прекуграничниот регион.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-89 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Зрновци

ПаРТНЕР 2 

Општина Белица

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

94 499, 79 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Валоризација на обновливите извори на енергија во трансграничниот регион

Проектот дава детални и јасна слика за потенцијалот на обновливите извори на енергија 
во регионот преку темелна евалуација на териториите на двете општини и подготовка 
на физибилити студија која ги открива можностите за инвестиции и потенцијалот за 
намалување на емисиите на стакленички гасови. Изготвено е портфолио на проектот 
што ќе биде претставено на инвеститорите со цел подобрување на можностите за 
инвестирање во сферата на заштита на животната средина. Податоците од процен-
ката послужија за изработка на иновативна ГИС алатка за демонстрација на различните 
видови обновливи извори на енергија и нивните карактеристики. Со помош на кампањи 
и семинари на заинтересираните страни и пошироката јавност беа презентирани пред-
ностите на зелената енергија и нејзиното позитивно влијание врз животната средина.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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ПаРТНЕР 2 

Општина Струмица

ПаРТНЕР 3 

асоцијација на Југозападните општини - 
Благоевград

ПаРТНЕР 4 

Општина Петрич

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

432 392.40 EUR 
 

 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Центар за развој на 
Југоисточниот плански 
регион - Струмица

Ефикасно користење на сончевата енергија за подобра иднина

Во двете општини две училишта беа опремени со фотоволтаични панели за искористу-
вање и употреба на сончеви зраци како електрична енергија. Основното училиште „Сандо 
Масев” во Македонија на 2,365 м2 троши во просек 35 MWh електрична енергија годишно, 
додека нивниот партнер „антон Попов” од Бугарија во период од 2007 - 2009 има потроше-
но 26 MWh, но бидејќи отворија пливачки базен, на површина од 13.368 m2, нивните трошоци 
се зголемија на 172 MWh во 2010 година. Со инвестициите што се направени во проектот 
се очекува заштеда до 40% на искористената електричната енергија. дел од страте-
гијата беше да се обезбеди развој на човечките капацитети кои ќе останат активни, по 
имплементацијата на проектот. Со користење на технологијата на наставниците кои 
учествуваа во проектот, преку заедничките обуки на учениците, теренски посети, ра-
ботилници, игри и други алатки за поттикнување на пријателски однос кон природата и 
економското штедење во формалното образование, се придонесе за зголемување на ефек-
тот и по завршување на ЕУ финансирањето на проектот. 

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ

П
р
и
о
р
и
т

е
т

н
а
 о

с
к
а
 2

31



 

- 2007CB16IPO007-2012-2-98 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Липково

ПаРТНЕР 2 

Општина Сатовча

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

18 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

491 875, 16 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Прекуграничен пристап за развој на туризмот базиран на водни ресурси

Проектот е поврзан со изградба на локален асфалтиран пат до Липковското езеро и 
со подобрување на животната средина на реката Бистрица како предуслов за еко и во-
ден туризам во партнерските општини. Извршена е обука на локалното население за 
туристичките можности на областите и изградба на екотуристички производ преку 
развивање на стратешки документи. Изборот и подготовката на места за спортски 
риболов, местата со прекрасни глетки, планински и еко патеки се дел од објектите кои 
се развиени како заеднички прекуграничен туристички производ, чија одржливост е зага-
рантирана со Меморандумот за разбирање меѓу двете општини.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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-2007CB16IPO007-2012-2-101 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Земјоделско здружение на Машински круг - 
Пробиштип

ПаРТНЕР 2 

Фондација Европски институт - подружница 
Благоевград

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

88 525, 68 EUR 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Традиционалното знаење за одржливост – преку гранична мрежа за искористување  
и заштита на дивиот и култивиран растителен диверзитет од Источна Mакедонија  
и Југо-Западна Бугарија

Стратегијата на проектот има три основни чекори: 
Инвентаризација: Прекуграничниот регион е богат со растителни ресурси кои се корис-
тат од локалните заедници со векови, но поради различни причини знаењата за овие ре-
сурси се ограничени и расфрлани. Затоа проектот започна со истражување на локалните 
практики за користење на растителните видови. Беше создадена база на податоци која 
се одржува. Обука: Беше организирања 3-дневно обука за целните групи и семинар на кој 
беше дискутирано натамошното истражување, користење и заштита на локалните пра-
ктики за одржливо користење на растителните ресурси. Изготвен е Водич за изучување 
на локални практики во прекуграничниот регион. Промоција: Употребата на знаење за одр-
жлив локален развој е релативно нова тема и има потреба од промоција, па се користеа 
неколку начини на дистрибуција во вид на печатени флаери и брошури, интернет сајт на 
проектот, прекуграничен фестивал, турнеја за новинари и прес-конференција.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-106

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Пехчево

ПаРТНЕР 2 

Општина Симитли

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 294, 74 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Заеднички истражувања со цел апликативна примена во зачување  
на природните ресурси и заштита на животната средина во пограничниот регион  
меѓу општините Пехчево и Симитли

Проектот го решава проблемот на целните партнери преку воведување на модерни ин-
форматички технологии и иновативни методи во областа на ГИС и далечинскиот мони-
торинг, сето тоа ќе придонесе за побрзо интегрирање на регионот кон поразвиените 
европски региони и ќе помогне за откривање на неговиот природен потенцијал. Про-
ектот овозможува создавање на административни односи меѓу општините Пехчево и 
Симитли и заедничка ГИС база на податоци која се ажурира и користи не само од страна 
на општините, туку и од разни други локални организации (физички лица и органи) и ќе се 
продолжи да се одржува и по завршувањето на проектот.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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-2007CB16IPO007-2012-2-112 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

детска градинка „детелина” - Гоце делчев

ПаРТНЕР 2 

Општинско основно училиште „Ванчо Прке” 
- делчево

ПаРТНЕР 3 

Општина Гоце делчев

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

458 507, 84 EUR 
 

 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.1 Искористување на 
еколошките ресурси

Подобар живот за децата во пограничниот регион

Проектот ги демонстрира можностите за намалување на загадувањето на воздухот со 
дизел гориво за греење, минимизирање на трошоците за енергија, подобрување на услови-
те за децата и користење на сончеви колектори за затоплување на вода. активностите 
се поврзани со реконструкција на згради од двете страни на границата согласно барања-
та за енергетска ефикасност - детската градинка „детелина” во Гоце делчев и Осно-
вното училиште „Ванчо Пркe” во делчево, обуки за ефикасноста на мерките за заштеда 
на енергија и промовирање на технологијата за енергетска ефикасност. Резултатите 
од овој проект беа почиста животна средина, почист воздух, социјалната кохезија меѓу 
институциите кои работат со деца и ученици, подобра средина за учење, подобрување на 
квалитетот на живот во прекуграничниот регион.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-06 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Без граници 21 век асоцијација - Ќустендил

ПаРТНЕР 2 

Сојуз на здруженија за Техничка Култура - 
Народна Техника Струмица

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 533, 83 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.2 Искористување на 
културните ресурси

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

Дигитална култура за регионална кохезија: Иновативна база на податоци  
за подигнување на свеста во пограничниот регион на регионално и европско ниво  
како и за подобро заедничко искористување на истата

ОПИС На ПРОЕКТОТ

Овој проект е пилот и демонстрациски проект, кој создаде модел за дигитализација на 
различни категории на културни ресурси. Неговите резултати во иднина ке послужат 
како пример за тоа како популарноста на културните ресурси може да се зголеми со 
нивно презентирање на еден многу атрактивен начин преку иновативен пристап и со 
помош на новите технологии. Целната област беше целиот прекуграничен регион и на 
едно место се собрани 400 различни видови објекти од кои по 200 се од секоја страна 
на границата. Сите се дигитализирани и се прикажани како 3д слики, виртуелни тури, 
дигитална библиотека итн. Содржините беа изработени и внесени од страна на двата 
партнера на проектот и целата база на податоци беше поставена на веб-страната на 
проектот. дигиталната култура се подигна со платформа за  е-обука и обука за правење 
на видео филм. Моделот континуирано беше промовиран во медиумите преку промо де-
монстрации, каталози, мини картички и флаери.
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-2007CB16IPO007-2012-2-26 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Основно училиште „Свети Кирил и Методиј” 
- Ќустендил

ПаРТНЕР 2 

Општинско основно училиште „Никола 
Карев” - Пробиштип

ПаРТНЕР 2 

„Братство1869” Центар на заедница - 
Ќустендил

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

97 869, 26 EUR 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.2 Искористување на 
културните ресурси

Заедно во традициите и иднината

Овој проект има за цел да воспостави подобри услови за креативна активност на млади-
те во системот на дополнителни-социјални активности со вклучување на макси малниот 
можен број на ученици во нив, насочени кон истражување на заедничката културна тра-
диција, артефактите, нивното собирање и создавање на нови. Соработката помеѓу 
учесниците од двете земји има значаен придонес во зголемување на можностите за 
збогатување на социјалните знаења, креативноста и добрата волја за заедничко реша-
вање на настанатите случаи. Обезбедувањето на образовни технологии за иновации со 
соодветни технички извори, ќе го зголеми интересот на учениците кон поставените  
активности и ке создаде предуслови, не само за ефективна имплементација на про-
ектот, туку и за продолжување на активностите во иднина.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-39 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Регионален историски музеј „акад. Јордан 
Иванов” - Ќустендил

ПаРТНЕР 2 

Општина Крива Паланка

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

15 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

97 156, 38 EUR 
 

 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.2 Искористување на 
културните ресурси

Културното наследство на нашите предци – духовен столб  
на нашата заедничка европска иднина

Основната цел на проектот е да им овозможи на учесниците во настаните од културен 
карактер (фолклорните групи, индивидуалните изведувачи, уметниците, занаетчиите) 
да ги претстават своите таленти и да воспостават нови прекугранични контакти, 
партнерства, иницијативи и размена на добри практики. Населението на општините 
Ќустендил и Крива Паланка се запознаа со културното наследство на соседот, младите 
ги збогатија своите знаења за културните вредности и живото наследство - ритуали, 
фолклор, легенди, автентични занаети, традиционални јадења. Туристите од двете 
страни и од странство добија информации за уникатни, непознати до сега, споменици 
на културата во регионот, што беше мотив да ги посетат.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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-2007CB16IPO007-2012-2-44 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Здружение „На Фокус”, Струмјани

ПаРТНЕР 2 

Општина Карбинци

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

12 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

99 995, 53 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.2 Искористување на 
културните ресурси

Мапирање на културното наследство во општините Струмјани и Карбинци  
и стимулирање на развивањето на културниот туризам преку интегрирани 
туристички производи 

Проектот се занимава со детално проучување на историските, културните и антропо-
гените извори и со создавање на база на податоци на културни знаменитости со туристи-
чки потенцијал. Се истражува моменталната состојба на културните и историските лока-
литети и ги поддржува корисниците со развојот на два модела (по еден за секоја од двете 
општини) за управување на најважните културни објекти преку одржлив начин (вклучувајќи 
подобрување на туристичката инфраструктура на избраните локации за туризам). Врз 
основа на испитаните ресурси партнерите во проектот развиваат заеднички култу рно-
туристички рути и нудат интегриран туристички производ за општините Струмјани 
и Карбинци. Туристичкиот производ е претставен на јавноста во пограничниот регион. 
Проектот го зголемува капацитетот на локалните заедници во туристичкиот сектор, 
како и при примена на моделите за заштита на културното наследство и неговата транс-
формација во туристички објекти.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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- 2007CB16IPO007-2012-2-110 

ВОдЕЧКИ ПаРТНЕР 

Општина Грмен

ПаРТНЕР 2 

Општина Босилово

ВРЕМЕТРаЕњЕ 

24 месеци

ВКУПЕН БУџЕТ 

196 194, 28 EUR 
 

 

 
 

 

 
 

ПРИОРИТЕТНа ОСКа 2:  

Подобрување на 
квалитетот на животот

ОБЛаСТ На ИНТЕРВЕНЦИЈа 

2.2 Искористување на 
културните ресурси

Културниот туризам – мост помеѓу населението 
во прекуграничниот регион Грмен и Босилово

Проектот е првенствено насочен кон заштитата на културното наследство, како и 
демонстрацијата на традиционалните и културните  визии на двете општини како дел 
од прекуграничниот регион. Културните центри во Босилово и Грмен, реновирани во про-
ектот, се примери за одржлив развој на културниот туризам и обезбедуваат голем сет 
на туристички производи и услуги. Проектот создава можности за нови работни места, 
ја зголемува мотивацијата на локалната заедница, невладините организации, па дури и 
на учениците, да учествуваат во работата на центрите, со развивање и спроведување 
заеднички проекти во прекуграничниот регион. Изградената прекугранична мрежа ги 
вклучува заинтересираните локални организации и обезбедува одржливост и развој на 
двата културни центра.

НаСЛОВ На ПРОЕКТОТ

ОПИС На ПРОЕКТОТ
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„Публикацијата е ко-финансирана од ЕУ преку ИПа Програмата за прекугранична соработка CCI број 2007CB16IPO007”.

КОНТаКТИ 

Управувачки Орган
Министерство за Регионален Развој
Генерална Дирекција „Управување на Територијална Соработка”

ул. „Свети Кирил и Методи” бр. 17-19, 1202 Софија
тел.: +359 (0)2 9405 375, +359 (0)2 9405 487
факс: +359 (0)2 9405 694 (МРР) +359 (0)2 987 07 37 (Гд УТС)
http://www.mrrb.government.bg

Национален Орган
Министерство за Локална Самоуправа

ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин” бр. 50, 1000 Скопје
тел: +389 3253 921; факс: +389 3253 920
http://www.mls.gov.mk

ЗТС Ќустендил – главна канцеларија

ул. „Марин дринов” бр. 7, 2500 Ќустендил
тел: +359 (0)78 55 11 83, (0)78 58 01 01
факс: +359 (0)78 55 11 85
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com
http://www.ipa-cbc-007.eu

ЗТС Антена Струмица - подружница

ул. „Благоја Мучето” б.б., 
дом на аРМ (Градски Парк), 2400 Струмица
тел: + 389 (0)34 330 331; факс: + 389 (0)34 330 331
e-mail: jtsipakyustendil@gmail.com
http://www.ipa-cbc-007.eu
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ИПА ПРОГРАМА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА
СОРАБОТКА CCI 2007CB16IPO007

ЗБИРКА
ВТОРАТА ПОКАНАод СО ПРОЕКТИ


