
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Записник од 18-тиот состанок на Групата на заинтересирани 
страни за прекуграничниот регион "Шара" 
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Учесници на состанокот: 

Структурата на учесниците на 18-тиот состанок на Групата на заинтересинрани страни, 
вклучуваше 44 учесници од прекуграничен регион “Шара”. Состанокот беше 
организиран и потпомогнат од страна на персоналот на Единицата за управување со 
проекти за прекуграничниот регион Шара и SWG Секретаријатот. 

 
Целосната листа на учесници со контакти и други детали можат да се најдат во: 

АНЕКС  1: Листа на учесници на 18-тиот Состанок на (ГЗС) 06.03.2018 

АНЕКС 2:PPP_ PPP_Новата фаза ABD 5 и резултати од повиците P2P и АБД 
Грантовата шема 

 

Програма на состанокот: 

18-ти состанок на Групата на Заинтересирани Страни за Прекуграничен 
Регион "Шара" 

 
10:00 – 10:15  Поздравен говор 
 
                        Г-дин Дамјан Сурлевски Проектен менаџер SWG 
  Претставник од Општина Призреn 
                       Претставник од Општина Драгаш 
  
10:15 – 10:40  Презентација и дискусија за новата фаза од АБД проектот на ЕУ 

"Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, 
руралниот и економскиот развој на прекуграничните региони" 

 
                       Г-дин Дамјан Сурлевски Проектен Менаџер SWG 
 
10:40 – 11:00  Информативна сесија за резултатите од Повикот Луѓе за Луѓе за 

прекуграничниот регион “Шара” 
 

Г-дин Дарко Бужаровски, регионален менаџер на прекуграничниот регион 
“Шара”  
 

11:00 – 11:40 Дискусија и идни активности 
    
11:40 – 12 :00 Заклучоци од состанокот                              
                                                      
12:00 – 13:00 Ручек                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Записник од состанокот: 

 
Состанокот започна со поздравниот говор на Проектниот Менаџер од SWG, Г-дин Дамјан 
Сурлевски, тој ги поздрави учесниците и изрази задоволство за големиот интерес и 
присуството на членовите на Групата на заинтересирани страни, со што се потврдува 
интензивирањето на добрата соработка помеѓу членовите на групата на 
заинтересираните страни во регион “Шара”, во рамки на имплементацијата на АБД 
пристапот. Дополнително, тој ги претстави новиот Регионален Координатор, Г-ѓа Фљака 
Бутиќи и Регионалниот Менаџер, Г-дин Дарко Бужаровски. 
Г-дин Дамјан Сурлевски ја презентираше програмата на состанокот, фокусирајќи се на 
секоја сесија и темите за кои ќе се дискутира. 

 
Сесија 1 

Презентација и дискусија за новата фаза на АБД финансирана преку 

проектот на Европска Унија "Регионална соработка и вмрежување во 

областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на 

прекуграничните области" 
 
Сесијата започна со презентација на г-динот Дамјан Сурлевски, Проект Менаџер во SWG, 

кој даде преглед на новата ABD 5 фаза од проектот поддржан од страна на Европската 

Унија, "Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и 

економскиот развој на прекуграничните области ". Презентацијата беше фокусирана на 

општите и специфичните цели на проектот поврзани со имплементација на ABD 

пристапот и имплементацијата на идните активности планирани во новата фаза на 

проектот. Оваа фаза од проектот финансиран од Европска Унија "Регионална соработка 

и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на 

прекуграничните области" за прекуграничниот регион “Шара” ќе вклучи спроведување на 

активности како што се: поодршка за регионалните настани “Луѓе за Луѓе”, работилници 

за градење и подигнување на капацитетите на заинтересираните страни, помош при 

подготвување на проектни апликации, редовни состаноци на заинтересираните страни,  

креирање на документи за политики во согласност со acquis comuitare на Европската 

Унија, како и активности за подобрување на соработката и вмрежувањето помеѓу 

корисниците на ИПА II, со цел да се забрза процесот на пристапување на земјите од 

Западен Балкан, со особен акцент на земјоделството и на руралниот развој. Г-дин Дамјан 

Сурлевски ја истакна важноста на интегрираниот економски развој во прекуграничниот 

регион на "Шара", но и важноста за споделување информации и организирање заеднички 

активности со заинтересираните страни во прекуграничниот регион. 

Во текот на дискусијата, беше нагласено дека идното работење на групата на 

заинтересирани страни треба да биде фокусирано на формирање на различни работни 

групи/кластерски иницијативи во различни сектори. Во меѓувреме, конкретно беше 

предложено овие работни групи да бидат фокусирани на главните приоритети за развој 

на прекуграничниот регион, како што се земјоделството и туризмот. Исто така, овие 

работни групи можат да ја фокусираат својата работа кон специфични прашања, 

проблеми и предизвици на соодветните сектори. Формирањето на овие работни групи/ 

кластерски иницијативи ќе ја зголеми пошироката прекугранична соработка преку 

вклучување на нови заинтересирани страни во групата на заинтересирани страни и исто 

така ќе создаде можност за понатамошно подобрување на интегрираниот економски 

развој на регионот. Истотака, беше наведено дека Единицата за управување со проекти 



 

за прекуграничниот регион Шара и Групата на заинтересираните страни ќе продолжи да 

служи како информативна точка каде што членовите на групата на заинтересирани 

страни ќе ги добијат потребните информации за нови отворени повици за проектни 

предлози и програми. Тие ќе продолжат да ја поддржуваат подготовката на апликации за 

разни повици и ќе обезбедат можни партнери за активни IPA CBC програми во регионот 

и други отворени повици. 

 

Сесија 2 

Информативна сесија за резултатите од повикот Луѓе за Луѓе за 

прекуграничниот регион "Шара" 

 
Презентацијата започна со преглед на повикот Луѓе за Луѓе, за четирите региони: "Дрина 
- Тара", "Дрина - Сава", "Преспа" и "Шара". Во текот на презентацијата беа дадени 
дополнителни информации во врска со процесот на оценување и главните резултати од 
отворениот повик за поддршка на настани "Луѓе за Луѓе". Вкупно седумдесет и четири (74) 
апликации беа доставени за сите четири региони. Во врска со прекуграничниот регион 
"Шара", беа поднесени 4 (четири) апликации. По завршувањето на процесот на евалуација 
само 1 (една) апликација ги имаше потребните бодови за финансиска поддршка. Во 
меѓувреме, поради недоволни средства, 1 (една) апликација која истотака го помина 
процесот на евалуација и го имаше потребниот број на бодови, ставена е на листа на 
чекање за можна идна поддршка. 
Беше отворена дискусија за недостигот во поднесените апликации и како да се подобри 
процесот во иднина, но истотака беа дадени идеи од засегнатите страни во врска со 
настаните "Луѓе за Луѓе". Претставници од групата на заинтересираните страни дадоа 
неколку предлози: во иднина да се оддржуваат заеднички работилници каде ќе се 
обработуваат пред-апликации со приоритет на прекуграничниот регион "Шара", учеството 
од страна на SWG во предфинансирањето пред започнување со настанот Луѓе за Луѓе, 
наместо досегашните 50% во иднина да биде 70%. Беше потврдено дека апликантите за 
идните отворени повици за настаните Луѓе за Луѓе и други проекти имаат потреба од 
поддршка во професионална помош при пишување на проектот или да имаат основни 
обуки како да аплицираат во проекти и како самите да пишуваат предлог-проекти. 
 

Сесија 3 

Информативна сесија за резултатите од АБД Грантовата шема 

во рамките на проектот LEIWW 

 
Сесијата започна со презентација на г-дин Дарко Бужаровски, Регионален Менаџер за 
прекуграничниот регион “Шара”, кој даде преглед на имплементацијата на АБД 
Грантовата шема во рамките на проектот LEIWW во прекуграничниот регион “Шара”. Во 
текот на презентацијата беа дадени општи информации за резултатите од првиот и 
вториот повик во прекуграничниот регион “Шара”. Вкупно беа поднесени 7 (седум) 
апликации за време на првиот повик, а само еден корисник успеа да го помине процесот 
на евалуација и да потпише договор. Во текот на вториот повик беа поднесени вкупно 14 
(четиринаесет) апликации, од кои 8 (осум) апликанти го поминаа процесот на евалуација 
и со истите беа потпишани договори за грант. Во меѓувреме, поради недоволни 
финансиски сретства, 2 (две) проектни апликации кои го успешно го помина процесот на 
евалуација и ги имаа потребните поени, беа ставени на листа на чекање за идна можна 
поддршка, а истите подоцна беа поддржани. Исто така, беше нагласено дека 
поднесените проекти апликации се главно фокусирани во секторите земјоделство и 
туризам. За време на отворената дискусија, беше нагласено дека спроведувањето на 



 

грантовата шема беше добра можност за подобрување на условите за водење на бизнис 
и за подобрување на интегрираниот економски развој во прекуграничниот регион Шара. 
Исто така, беше нагласено дека во текот на фазата на имплементација на проектот 
LEIWW и грантовата шема се постигнти многу позитивни резултати, вклучително и 
зголемување на учеството на нови претставници на заинтересираните страни од повеќе 
сектори, како и зголемување на соработката помеѓу заинтересираните страни, но и 
давање на значење на одржливоста на групата на засегнати страни. Покрај тоа, беше 
предложено во иднина учеството на деловниот сектор да се зголеми и активно да се 
вклучи и учествува во работата на групата на засегнати страни. Сесијата заврши со 
презентација на видео документарецот: Резултати и достигнувања од АБД грантовата 
шема за прекуграничните региони Дрина-Тара, Дрина-Сава, Преспа и Шара. 

 

Заклучоци и идни активности 
 

Во рамките на последната сесија беа извлечени следните заклучоци: 

 

• Оваа фаза од проектот финансиран од Европска Унија "Регионална соработка и 

вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и економскиот развој на 

прекуграничните области" за прекуграничниот регион “Шара” ќе вклучи 

спроведување на активности како што се регионалните настани “Луѓе за Луѓе”, 

работилници за градење и подигнување на капацитетите на заинтересираните 

страни, помош при подготвување на проектни апликации, редовни состаноци на 

заинтересираните страни, креирање на документи за политики во согласност со 

acquis comuitare на Европската Унија, како и активности за подобрување на 

соработката и вмрежувањето помеѓу корисниците на ИПА II, се со цел да се 

забрза процесот на пристапување на земјите од Западен Балкан со фокус на 

секторите земјоделството и руралниот развој; 

• Единицата за управување со проекти во Шара и SWG ќе продолжат да служат 

како информативен центар каде што членовите на групата на заинтересирани 

страни ќе можат да ги добијат сите потребни информации за нови отворени 

повици за за поднесување на проекти и останати програми. Тие ќе продолжат да 

ја поддржуваат подготовката на апликации за разни повици и ќе обезбедат можни 

партнери за активни IPA CBC програми во регионот и други отворени повици; 

• За време на отворениот повик за поддршка на настаните Луѓе за Луѓе во 

прекуграничниот регион на "Шара", беа доставени 4 (четири) апликации. По 

процесот на евалуација само 1 (една) апликација успеа да ги освои потребните 

бодови за финансиска поддршка. Во меѓувреме, поради недоволни средства, 1 

(една) апликација која иститака го помина процесот на евалуација и имаше 

доволен број на поени, е ставена на листа на чекање за идна можна поддршка; 

• Групата на засегнати страни достави неколку предлози: да имаат заеднички 

прекугранични приоритетни работилници за изработка на пред-апликации во 

прекуграничниот регион "Шара", но исто така, учеството во претфинансирањето од 

страна на SWG за настаните Луѓе за Луѓе, наместо досегашните 50% да биде 70%. 

Уште еднаш беше нагласена потребата, апликантите за идните отворени повици 

за Луѓе за Луѓе и други слични проекти да имаат професионална поддршка за 

пишување на проектот, или да имаат основни обуки како да аплицираат во проекти 

и како да го напишат предлог-проект; 



 

• Единицата за управување со проекти за Шара и SWG ќе ги поддржи иницијативите 

за кластери во регионот, кои би се формирале со приоритет за развој на 

прекуграничниот регион Шара во секторите земјоделството и туризмот и ќе се 

обидат да најдат дополнителни средства за финансиска поддршка на идните 

активности на двете иницијативи на работните групи. Формирањето на работните 

групи ќе ја зголеми пошироката прекугранична соработка преку вклучување на нови 

заинтересирани страни во групата на заинтересираните страни во прекуграничниот 

регион Шара и исто така ќе создаде можности за понатамошен развој на 

интегрираниот економски развој на регионот; 

• Грантовата шема спроведена од страна на SWG, беше добра можност за 

подобрување на бизнис условите и интегриран економски развој на регионот Шара. 

Исто така, беше нагласено дека во текот на оваа фаза на имплементација на 

проектот се постигнаа многу позитивни резултати, вклучително и учеството на 

новите заинтересирани страни од различни сектори, кои придонесоа кон 

зголемување на соработката меѓу заинтересираните страни и кон самата 

оддржливост на групата. Покрај тоа, беше предложено во иднина учеството на 

деловниот сектор да се зголеми и активно да се вклучи во учеството во групата на 

заинтересираните страни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подготвено од: 
 

Фљака Бутиќи, Регионален Координатор за прекуграничниот регион “Шара” 

Дарко Бужаровски, Регионален Менаџер за прекуграничниот регион “Шара” 
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