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

Записник од VI Состанок на Групата на заинтересирани
страни за прекуграничниот регион “Пчиња-Крајиште”

14, Март, 2018

Записник од VI состанок на Групата на заинтересирани
страни за прекуграничниот регион “Пчиња-Краиште”
07, Март, 2018
Старо Нагоричане, Македонија

Анекс 1: Листа на учесници

1. Листа на Учесници
На Шестиот состанок на групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион
"Пчиња-Краиште" учествуваа 43 учесници, претставници од групата на заинтересирани
страни на прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" и тимот на проектот на SWG.

2. Програма
6-ти состанок на Групата на заинтересирани страни за
Прекуграничен регион на "Пчиња-Краиште"
07 Март, 2018, Eтно село „Тимчевски”, општина Старо Нагоричане, Македонија

ПРОГРАМА
10:00 – 10:15 Поздравен говор
Г-ѓа Жаклина Јовановска, Градоначалник на општина Старо Нагоричане
Програма (Г -дин Предраг Марковиќ -SWG)
Рекапитулација на веќе реализирани активности во регионот "ПчињаКраиште” Г -дин Предраг Марковиќ- SWG)

10:15 – 10:45 Отворен повик за предлози за поддршка на луѓето да настапат во
прекуграничниот регион.
Г -дин Предраг Марковиќ
Г -дин Дарко Бужаровски

10:45 – 11:00 Примери од P2P настани, листа на бодови и поддршка на настанот
од проектот
Г -дин Предраг Марковиќ
Г -дин Дарко Бужаровски

11:00 – 11:30 Подршка во подготовката на прекугранични предлог-проекти во
регионот "Пчиња-Краиште"- дискусија

11:30 – 12:00 Организирање на можни обуки во регионот, оперативен протокол,
други планирани настани и следните чекори

12:00 – 13:00 Ручек

Записник од Состанокот
VI состанок на Групата на заинтересирани страни за прекуграничниот регион "ПчињаКраиште", се одржа на 7 март 2018 година во ресторанот "Тимчевски", општина Старо
Нагоричане, Македонија.

3. Теми на дискусија
Фокусот на дискусијата беше на следните теми:
•
•
•
•

Отворен повик за поддршка за активностите Луѓе за Луѓе за прекуграничниот регион
на "Пчиња-Краиште"
Примери на P2P настани, листа на бодови и поддршка на настанот;
Поддршка при подготовка на предлог-проекти во прекуграничниот регионот "ПчињаКраиште"
Организирање на можни обуки во регионот, оперативен протокол, претседателство,
други планирани настани и следните чекори

4. Официјално отворање на состанокот
Состанокот го отвори градоначалничката на Старо Нагоричане, Г-ѓа. Жаклина
Јовановска, која даде поздравен говор и ја изрази поддршката на Општина Старо
Нагоричане за работата на SWG и групата на заинтересирани страни во
прекуграничниот регион “Пчиња-Краиште”
Анекс 2: Презентации за време на состанокот

5. Презентации
Теренскиот соработник, Г-дин Предраг Марковиќ, ја презентираше работата на проектот
"Регионална соработка и вмрежување во областа на земјоделството, руралниот и
економскиот развој на прекуграничните области", во која беа наведени мисијата и
целите на новата фаза на проектот и резултатите од првот повик за активностите "Луѓе
за Луѓе".
5.1 Теренскиот Соработник Г-дин. Предраг Марковиќ презентираше за регионот
“Пчиња-Крајиште”
- Презентација на прекуграничниот регион “Пчиња-Краиште”, заинтересираните страни,
досегашните корисници и опис на активностите Луѓе за Луѓе на поддржани од страна на
SWG во регионот.

5.2 Презентација за активностите "Луѓе за луѓе", постигнувања и критериуми со
посебен акцент на партнерствата и влијанието врз животната средина:
ШТО СЕ АКТИВНОСТИТЕ ЛУЃЕ ЗА ЛУЃЕ?
Алатка за зајакнување на вмрежување, соработка, промоција на прекуграничните
региони и нивните културни, традиционални, природни наследство и овозможување на
економскиот потенцијал, и во однос на производи и услуги, како и создавање на
прекугранични вредносни синџири/врски. Посебно внимание и придонес треба да се
посвети за:
•
•
•
•
•
•
•

Регионална промоција (традиција, културно и историско наследство,
традиционални производи);
Регионална соработка и вмрежување;
Земјоделство и туризам;
Влијанието на настанот врз животната средина;
Родова еднаквост;
Влијание на настанот врз приходот што произлегува од локалната и
регионалната економија;
Одржливост; - Прекугранично партнерство/соработка.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И БУЏЕТ
•
•
•
•

Формуларот за аплицирање, заедно со дефинираниот буџет
Бодување
Одобрување за финансирање. Потребни дополнителни појаснувања или
документи за поддршка на поднесената апликација и буџет
Одобрените активности/трошоци треба да започнат по потпишување на
договорот од страна на двете страни.

ПРИФАТЛИВИ
ТРОШОЦИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТРОШОЦИ

–

ФИНАНСИСКИ

ОГРАНИЧУВАЊА/ТИПОВИ

НА

Промотивни трошоци - дизајн и печатење на промотивни материјали
Трошоци за сместување за учесниците и излагачите;
транспортни трошоци;
Храна и пијалаци / освежувања;
Изнајмување на објект;
Изнајмување опрема - звук, светлина, сцена, шатори, штандови, опрема за
превод;
Ангажирање на обучувачи, експерти, фотографи, водичи, преведувачи,
дизајнери;
Материјали за работилници;
Други трошоци кои се во согласност и придонесуваат кон организирање на
настанот и се одобрени од SWG.

КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА И БОДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЛУЃЕТО ЗА
ЛИЧНИТЕ
Евалуацијата на активностите "Луѓе за луѓе" се врши според следниве критериуми:
•
•
•
•
•

Економски аспект и одржливост;
Партнерство;
Аспекти на животната средина на настанот / манифестацијата / акцијата;
Очекувани резултати;
Буџет и економичност;

5.2 Објаснување и презентација за грантовите за 2016-2017 година (видео) од Гдин. Дарко Бужаровски, Регионален Менаџер за прекуграничните региони
"Преспа", "Шара" и "Пчиња-Краиште"
-

Основни информации за завршените грантови и постапките за аплицирање;
Преглед на корисниците од првиот и вториот повик за предлози во
прекуграничните региони “Преспа”, “Шара”, “Дрина-Тара” и “Дрина-Сава”.

6. Дискусии
6.1 Благодарници
-

Благодарници од страна на Здружението на пчелари "Матица" беа доделени до
SWG за финансирање и промовирање на пчеларството, прифатена од страна на
теренскиот соработник г-дин Предраг Марковиќ и до здружението на пчеларите
"Трмка",
Старо
Нагоричане,
за
успешна
меѓународна
соработка.

6.2 Дискусии
-

-

-

-

Беа отворени дискусии за иднината на проектот и планираниот повик за настани
"Луѓе за луѓе" во регионот Пчиња-Краиште.
Претставничката од општина Куманово, проект-менаџер на прекугранична
соработка Косово и Македонија, Г-ѓа Донка Петровска ја отвори дискусијата за
буџетот за активностите Луѓе за Луѓе и за начинот на спроведување на истиот.
Претставникот од Општина Ќустендил, Г-дин. Борислав Крумов, објасни за
фестивалот “Балканска Черга” што го организираат веќе осум години и ги покани
сите присутни на фестивалот во областа Кујстендил за да поставуваат штандови
за промовирање на прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште" и работата на
групата на заинтересирани страни. Беше наведено дека се отворени за
соработка. Тие работат во сферата на културата и занаетчиството во соработка
со општина Крива Паланка.
Теренскиот соработник г-дин Предраг Марковиќ им објасни на учесниците дека
SWG е отворена за соработка и е подготвена да ги поддржи заинтересираните
организации кои сакаат да учествуваат во активностите луѓе за луѓе или имаат
интерес да аплицираат за отворениот CBC повик.
Отворена дискусија за други тековни проекти во регионот и поддршката што
SWG е подготвена да ја даде за аплицирање во други проекти од интерес за
прекуграничниот регион на "Пчиња-Краиште" и наоѓање потенцијални партнери.

1. Заклучоци и идни активности
Шестиот состанот на група на засегнати страни за прекуграничниот регион "ПчињаКраиште" се одржа на 7 март 2018 година, во ресторанот "Тимчевски", општина
Старо Нагоричане, Македонија со присувство на 43 учесници од регионот. По
презентациите и дискусиите, беа донесени следните заклучоци:
-

-

-

По овој состанот ќе биде отворен повик за предлози за активностите "Луѓе за
Луѓе" во прекуграничниот регион "Пчиња-Краиште";
На сите учесници на состанокот на групата на засегнати страни за
прекуграничниот регион “Пчиња - Краиште”, кои се во процес на изработка или
имаат во план да аплицираат за тековниот CBC отворен повик, беше понудена
техничка поддршка од страна на SWG.
До следниот состанок на засегнатите страни, треба да се направи преглед на
оперативниот протокол и избор на претседателство: претседател и
потпретседатели;
Заинтересираните страни се информираа дека во иднина секоја
организација/институција/компанија треба да ги испрати своите официјални
номинации до следниот состанок, со цел да се креира листа на номинирани
засегнати
страни
за
прекуграничниот
регион
"Пчиња-Краиште".

Подготвено од:
Арта Реџепи
Претставник за односи со јавност

