Записник од 17-тиот состанок на Групата на
засегнати страни за прекуграничниот регион
“Преспа”

19 Април, 2017
Хотел “Лајф Галери”, Корча
Република Албанија

Учесници на состанокот:
Структурата на учесниците на 17-тиот состанок на Групата на засегнати страни
(ГЗС) вклучуваше 36 учесници од регионот Преспа. Состанокот беше
организиран и потпомогнат од страна на претставниците на Единицата за
управување со проекти (ЕУП), со помош на Претседателот и Заменикпретседателот на ГЗС за прекуграничниот регион Преспа.
Целосната листа на учесници со контакти и други детали можат да се најдат
во:
ANNEX 1: Participants list of 17th Prespa stakeholder group meeting 19.04.2017
ANNEX 2: PPP_Prespa achievement and results December 2016 – February 2017

Програма на состанокот:
17-ти Состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион
“Преспа”
ПРОГРАМА
10:00 – 10:30

Пристигнување на учесниците

10:30 – 10:45

Поздравен говор

Претставник од Општина Корча (TBC)
Г-а Виола Богдани, Претседателка на Групата на засегнати страни на
прекуграничниот регион “Преспа”
Г-дин Наумe Ташоски, Заменик претседател на Групата на засегнати
страни на прекуграничниот регион “Преспа”
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион
“Преспа”
10:45 – 11:15

Преглед на активностите во рамки на ЕУ проектот
"Потикнување на регионалната соработка и рамномерен
територијален развој на земјите од Западен Балкан во
процесот
кон
ЕУ
интеграција"
поврзани
со
имплементацијата на АБДА во прекуграничниот регион
“Преспа“

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион
“Преспа”

Г-а Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот регион
“Преспа“
11:15 – 11:30

Информативна сесија за резултатите од вториот повик
од АБД Грант шемата во рамки на LEIWW програмата

Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски соработник за прекуграничниот регион
“Преспа”
11:30 – 12:00

Документарно видео “Prespa Lake of Apples”

12:00 – 12:10

Заклучоци и идни активности

12:10 – 12:30

Изјави за медиуми

12:30 – 13:30

Ручек

13:30

Заминување на учесниците

Записник од состанокот
Состанокот започна со поздравен говор од страна на Претседателката и
Заменик претседателот на Групата на засегнати страни на прекуграничниот
регион “Преспа”, г-а Виола Богдани и г-дин Науме Ташовски. Тие им посакаа
добредојде на сите учесници и изразија задоволство за присуството на
членовите на групата на 17-тиот состанок. Дополнително, ја нагласија
важноста на овие состаноци во рамки на оваа фаза од имплементацијата на
АБД пристапот и го потврдија интензивирањето на добрата соработка помеѓу
членовите на групата во регионот Преспа преку организирање на различни
заеднички активности и регионални настани.
Во име на Амбасадата на Македонија во Албанија – г-а Атина Ничовска,
Советничка во Aмбасадата на Република Македонија во Република Албанија,
исто така им посака добредојде на учесниците и ја потврди значајноста на овие
состаноци, активности и работата на ГЗС во регионот Преспа. Таа ја изрази
максималната поддршка на Амбасадата за идна соработка со ГЗС во Преспа и
за заедничко организирање на прекугранични активности.
Во име на Општината Корча, г-а Аида Шкодрани им посака добредојде на
учесниците и изрази задоволство за вклученоста на Општината Корча во овие
активности кои се од значење за прекуграничниот регион. Таа ја изрази својата
благодарност за плодната соработка во рамки на активностите кои до сега
биле организирани во општина Корча, како дел од програмата “Луѓе за луѓе”.
Таа изрази оптимизам и максимална поддршка за идна соработка.

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион
“Преспа”, им се заблагодари на сите присутни и им посака плодна работа и
соработка со сите членови. По поздравниот говор таа ја презентираше
програмата на состанокот, фокусирајќи се на темите кои ќе се дискутираат.

Сесија 1
Преглед на активностите во рамки на ЕУ проектот "Потикнување на
регионалната соработка и рамномерен територијален развој на земјите од
Западен Балкан во процесот кон ЕУ интеграција" поврзани со
имплементација на АБДА во прекуграничниот регион
Сесијата започна со презентација од страна на г-а Етлева Тимо, Регионална
координаторка на прекуграничниот регион Преспа која даде преглед на
генералните активности и достигнувања во рамки на проектот на Европската
Унија "Потикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален
развој на земјите од Западен Балкан во процесот кон ЕУ интеграција".
Презентацијата се фокусираше на општите достигнувања во периодот Јуни
2015 – Април 2017, нагласувајќи ги целите на проектот во однос на
имплементацијата на АБД пристапот во прекуграничниот регион Преспа.
Имплементацијата на проектот вклучи активности како регионални “Луѓе за
луѓе” настани, работилници за градење на капацитети за членовите на ГЗС,
поддршка за развивање на проектни апликации, редовни состаноци на ГЗС,
како и креирање на документи за политики во согласност со легислативата на
Европската Унија. Како заклучок на презентацијата беше нагласена важноста
на интегрираниот економски развој во прекуграничниот регион Преспа, преку
споделување на информации и организирање на заеднички активности со
членовите на прекуграничниот регион Преспа.
Во рамки на дискусијата, беше нагласено дека идната работа на Групата на
заинтересирани страни треба да биде фокусирана на формирање на различни
работни групи за сектори кои се од посебно значење. Беше конкретно
предложено дека работните групи треба да бидат фокусирани на главните
проритети за развој на прекуграничниот регион, како што се земјоделството и
туризамот. Исто така, работните групи би можеле да се фокусираат на
специфични теми, проблеми и предизвици во рамки да одредените сектори.
Воспоставувањето на овие работни групи ќе ја зголеми пошироката
прекугранична соработка преку вклучување на нови членови во ГЗС и исто така
ќе создаде можности за понатамошно унапредување на интегрираниот
економски развој на регионот.

Сесија 2
Информативна сесија за резултатите од вториот повик на АБД Грант
шема во рамките на LEIWW програмата
Сесијата започна со презентација на г-а Бојана Јовановска, Регионална
менаџерка за прекуграничниот регион “Преспа”, која даде преглед на
имплементацијата на АБД Грант шемата. Во рамки на презентацијата, беа
дадени дополнителни информации во однос на процесот на евалуација и
процесот на имплементација на грант шемата. Дополнително, беа
презентирани општи информации во однос на крајните резултати од вториот
повик за прекуграничниот регион “Преспа”. Вкупно деветнаесет (19) проектни
апликации беа поднесени, од кои десет (10) апликации успешно го поминаа
процесот на евалуација, со што официјалното потпишување на грант
договорите со грантистите беше реализирано на 21 Март, 2017. Во меѓувреме,
заради недоволен фонд на средства за грантовите, една (1) проектна
апликација која го помина процесот на евалуација со потребните освоени
бодови, беше ставена на листа на чекање за можна идна поддршка. Исто така,
беше нагласено дека поднесените проектни апликации се главно фокусирани
во секторите на заемјоделство и туризам.
Во текот на отворената дискусија, беше нагласено дека имплементацијата на
грант шемата претставува добра можност за подобрување на бизнис
состојбата и интегрираниот економски развој во регионот Преспа. Исто така,
беше нагласено дека во текот на имплементацијата на сегашната фаза од
проектот многу позитивни резултати беа постигнати, вклучувајќи и учество на
нови заинтересирани страни од значајни сектори, како и зголемување на
соработката помеѓу членовите и одржливост на ГЗС. Дополнително, беше
предложено дека во иднина учеството на бизнис секторот треба да биде
зголемено и овој сектор треба активно да учествува во ГЗС.
Сесијата заврши со презентирање на документарното видео “Prespa Lake of
Apples” кое ја потенцираше пораката дека природата и опкружувањето можат
да функционираат успешно заедно.

Сесија 3
Заклучоци и идни активности
Во последната сесија беа донесени следниве заклучоци:


Оваа фаза од проектот "Потикнување на регионалната соработка и
рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во

процесот кон ЕУ интеграција" финансиран од Европската Унија,
имплементиран во периодот Јуни 2015 – Април 2017, за прекуграничниот
регион Преспа, вклучи имплементација на активности како регионални
“Луѓе за луѓе” настани, работилници за градење на капацитети за
членовите на ГЗС, поддршка за развивање на проектни апликации,
редовни состаноци на ГЗС, како и креирање на документи за политики во
согласност со легислативата на Европската Унија;


Во текот на имплементацијата на сегашната фаза од проектот многу
позитивни резултати беа постигнати, вклучувајќи и учество на нови
заинтересирани страни од значајни сектори, како и зголемување на
соработката помеѓу членовите и одржливост на ГЗС. Дополнително,
беше предложено дека во иднина учеството на бизнис секторот треба да
биде зголемено и овој сектор треба активно да учествува во ГЗС;



АБД Грант шемата беше добра можност за подобрување на состојбите
во бизнис секторот и на интегрираниот економски развој во регионот
Преспа;



Проектните апликации за грантовите кои беа поднесените во
прекуграничниот регион Преспа се главно фокусирани во секторите на
заемјоделство и туризам. Вкупно деветнаесет (19) проектни апликации
беа поднесени, од кои десет (10) апликации успешно го поминаа
процесот на евалуација, со што официјалното потпишување на грант
договорите со грантистите беше реализирано на 21 Март, 2017. Во
меѓувреме, заради недоволен фонд на средства за грантовите, една (1)
проектна апликација која го помина процесот на евалуација со
потребните освоени бодови, беше ставена на листа на чекање за можна
идна поддршка;



Идната работа на Групата на заинтересирани страни треба да биде
фокусирана на формирање на различни работни групи за сектори кои се
од посебно значење. Беше предложено дека работните групи треба да
бидат фокусирани на главните проритети за развој на прекуграничниот
регион, како што се земјоделството и туризамот. Исто така, работните
групи би можеле да се фокусираат на специфични теми, проблеми и
предизвици во рамки да одредените сектори;



Воспоставувањето на овие работни групи ќе ја зголеми пошироката
прекугранична соработка преку вклучување на нови членови во ГЗС и
исто така ќе создаде можности за понатамошно унапредување на
интегрираниот економски развој на регионот;



ЕУП за регионот Преспа и SWG ќе служат како информативни точки каде
што членовите на ГЗС ќе ги добијат потребните информации за нови
програми и повици за доставување на предлог проекти. Исто така, ќе
продолжат да ја поддржуваат подготовката на апликации за различни
повици за предлози и да овозможуваат потенцијални партнерства за
активните повици во рамки на IPA CBC програмите и други отворени
повици;



На крајот од состанокот беше организирана прес конференција со
локални и национални медиуми со цел да се промовираат и споделат
информации во однос на одржување на редовниот состанот на Групата
на заинтересирани страни
за прекуграничниот регион Преспа и
затворањето на проектот "Потикнување на регионалната соработка и
рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во
процесот кон ЕУ интеграција" финансиран од Европската Унија.

Подготвено од:

Етлева Тимо, Регионална координаторка за прекуграничниот регион “Преспа”
Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Преспа”

Овој документ е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржината на овој
документ е единствена одговорност на СВГ РРД и истиот во никој случај не ги изразува ставовите
на Европската Унија.

