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"Поттикнување на регионалната соработка и рамномерен 
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за интеграција кон ЕУ" 
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I. ВОВЕД 

Време и место: 

21 февруари, 2017, хотел “Аби”, Призрен, Косово* 

Учесници: 

Структурата на учесниците на 16-тиот состанок на Групата на заинтересирани 

страни (ГЗС) вклучуваше 26 членови на Групата, претставници од локалните 

владини институции, од НВО секторот и од бизнис секторот, како и членови од 

тимот на Главната канцеларија на SWG и на Единицата за управување со проекти 

во регионот “Шара“. Состанокот беше организиран и модериран од страна на ЕУП 

“Шара“.  

Целосната листа на учесници на состанокот можат да се најдат на:  

 

ANNEX 1: List of participants_16th Sharra SHG Meeting 21.02.2017  

 

 

II.ПРОГРАМА НА СОСТАНОКОТ: 

 

ПРОГРАМА 
 
 
10:30 – 11:00  Пристигнување на учесниците 
 
11:00 – 11:15  Поздравен говор  

Г-дин Фламур Сулејмани, Потпретседател на Групата на 
засегнати страни за прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-а Арјола Доми, Потпретседателка на Групата на засегнати 
страни за прекуграничниот регион “Шара“ 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 

 

                                                           
* Ваквото определување е без оглед на статусот и истото е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на 

Советот за безбедност на Обединетите нации и мислењето на Меѓународниот суд на правдата во врска со 

декларацијата за независност на Косово. 
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11:15 – 11:20  Вовед во програмата 
 

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

11:20 – 11:50  Преглед на генералните и идни активности од 
имплементацијата на AБДA во прекуграничниот регион “Шара” 
за периодот јануари – април 2017 

 Преглед на активностите во рамки на АБДА: 
- Поддршка и помош на членовите на Групата од страна на 

СВГ/ЕУП при аплицирање на отворените повици во 
прекуграничниот регион “Шара”, со осврт на IPA CBC 

- Состаноци на Групата на засегнати страни во рамки на АБДА 
- Видливост на активностите 

 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 

 
11:50 – 12:30 Преглед на активностите во рамки на програмата “Луѓе за 

луѓе” во прекуграничниот регион “Шара” 
Елаборирање на завршените и идните “Луѓе за луѓе” настани во 
прекуграничниот регион “Шара“ за периодот Декември, 2016 – 
Февруари, 2017:  
- Regional Youth Entrepreneurship Fair 
- Rural Tourism Fair in Prizren 
- Mapping touristic destinations in Zupa 

 
Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот 
регион “Шара“ 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот 
регион “Шара” 

 
12:30 – 12:50  Кафе пауза 
 
12:50 – 13:20    Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД 

Грант шемата во рамки на LEIWW програмата 
Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот 
регион “Шара” 

 
13:20 – 13:30  Заклучоци 

 
13:30 – 15:00  Ручек 
                

Заминување на учесниците 
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III. ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ  

 

Редовниот 16-ти состанок на Групата на заинтересирани страни имаше за цел да 

ги претстави тековните и идните активности во врска со АБДА во прекуграничниот 

регион “Шара“, нови информации во врска со регионот, како и информации за 

предвидени активности во рамки на проектот "Поттикнување на регионалната 

соработка и рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во 

процесот за интеграција кон ЕУ", со главен фокус на АБД Грант шемата во 

прекуграничниот регион  “Шара“ и известување за реализираните активности во 

рамки на програмата “Луѓе за луѓе”, како и за идните настани во регионот.  

 

Теми на состанокот беа следните: 

- Преглед на генералните и идни активности од имплементацијата на AБДA 

во прекуграничниот регион “Шара” во периодот Јануари – Април, 2017; 

- Активности во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во прекуграничниот 

регион “Шара“; 

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

 

 

 

Записник од состанокот  

 

Состанокот беше отворен со поздравен говор од страна на Регионалниот 

координатор г-дин Емрула Спахиу, во име на канцеларијата на Единицата за управување 

со проекти на SWG во регионот “Шара”. Тој им посака добредојде на сите учесници и им 

се заблагодари на нивното учество. Тој уште еднаш ја истакна важноста на редовните 

состаноци на ГЗС, како и важноста на активната улога на заинтересираните страни во 

регионалните иницијативи и активности за развој на регионот.  

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Шара”, 

детално ја презентираше програмата на состанокот, фокусирајќи се посебно на 

секоја сесија, како и на темите кои треба да се дискутираат.  
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Сесија I 

 
Преглед на генералните и идни активности од имплементацијата на AБДA во 

прекуграничниот регион “Шара” за периодот јануари – април, 2017 

 

Во текот на сесијата Регионалниот координатор ја нагласи важноста на 

интегрираниот економски развој како платформа за соработка помеѓу локалното 

население, бизнис секторот, фармерите и руралната заедница во 

прекуграничниот регион, преку организирање на заеднички активности, 

споделување на информации за ресурси и маркетинг на заедничката понуда. 

 

Акцентот на дискусијата во оваа сесија беше ставен на затворените и 

претстојните повици за проектни предлози во прекуграничниот регион “Шара“, со 

преглед на IPA CBC. Во овој контекст, беа споменати можностите за отворање на 

IPA CBC повици во регионот, како и повикот во рамки на Cross-border Cooperation 

Programme Albania- Kosovo* under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA 

II) 2014-2015. 

 

Еден од членовите на ГЗС, г-дин Гентиан Палуши, изјави дека неговата 

организација се соочила со некои потешкотии со регистрацијата во ПАДОР, која е 

задолжителна за апликантите. Тој побара совети од членовите кои веќе се имаат 

регистрирано. 

Како дел од оваа сесија, г-дин Дамјан Сурлевски, Проектен менаџер на ЕУ 

проектот "Потикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален 

развој на земјите од Западен Балкан во процесот кон ЕУ интеграција" ја 

презентираше структурата и главните активности на проектот и даде краток 

преглед на АБД пристапот.  

Г-а Дубравка Ѓилас од Институтот за развој на заедницата (ИРЗ) даде кратка 

презентација на проектот за семејно земјоделсво кој организацијата го започнала 

во октомври, 2016 и кој ќе биде имплементиран до крајот на септември, 2017 

година. Презентацијата беше проследена со прашања од страна на учесниците во 

врска со имплементацијата на проектот. 

На крајот на сесијата, г-а Бојана Јовановска ја претстави можноста за 

организирање на обуки за градење на капацитети за членовите на ГЗС, како и за 

грантистите од АБД Грант шемата. Организацијата на оваа обука е поддржана од 

ФАО и ќе вклучи учесници од два прекугранични региона: Шара и Преспа. Обуката 
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ќе се одржи кон крајот на април, 2017 година и за таа цел ќе биде отворен повик 

за учество во текот на месец март, 2017 година. Главната цел на обуката ќе биде 

претставување на вредносни синџири и презентирање на добри практики за 

водење и равој на бизниси. Оттука, обуката ќе биде првенствено наменета за 

бизнис секторот, како и за организации и институции кои учествуваат во поддршка 

на развојот на бизнисите во руралните области.  

 

Сесија II 

Преглед на активностите во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” во 

прекуграничниот регион “Шара” 

 

Првиот дел од презентацијата на г-дин Емрула Спахиу беше фокусиран на 

информирање на членовите на Групата за настаните кои беа поддржани во рамки 

на програмата “Луѓе за луѓе”, како и за претстојните настани во прекуграничниот 

регион “Шара“.  

Во текот на овој период, од Декември, 2016 до Февруари, 2017, беше организиран 

настанот "Regional Gastronomic Fair" на 8 декември, 2016 во Штрпце, Косово*, како 

и "Regional Youth Entrepreneurship Fair" кој се одржа на 21 декември во Кукс, 

Албанија. 

Сесијата продолжи со презентирање на останатите предодобрени настани. 

Презентацијата беше фокусирана на процесот на аплицирање за локални 

субвенции во рамки на програмата “Луѓе за луѓе”, преку претставување на целиот 

процес кој треба да се следи и кои рокови треба да се почитуваат од страна на 

апликантите. Акцентот беше ставен на финансиското известување и процедури.  

Како еден од идните настани во рамки на програмата “Луѓе за луѓе”, Г-дин Беким 

Битиќи, претставник на Шари Еко Турс даде краток преглед на планираниот 

регионален настан “Rural Tourism Fair” кој ќе биде организиран на 26 февруари, 

2017 во Призрен, Косово*. Тој ги извести присутните дека се работи на 

организација на настанот и ги покани сите членови на Групата да го посетат 

Призрен и саемот на крајот на неделата. 

Уште еден настан во рамки на програмата “Луѓе за луѓе” е регионалната 

конференција “Mapping touristic destinations in Zupa” кој ќе биде организиран од 

страна на НВО Агро Ред Голд во периодот 11-12 март, 2017 година во Жупа, 

Косово*. 
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Г-дин Гентиан Палуши, Директор на НВО Алб-Аид од Кукс, Албанија, ја изрази 

својата благодарност за поддршката од страна на SWG за организирањето на 

регионалниот настан "Kukes Handicraft Fair", како и за разбирањето и помошта 

обезбедена од страна на ЕУП и персоналот на SWG.  

 

Сесија III 

 

Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД Грант шемата 

во рамки на LEIWW програмата 

 

Во четвртата сесија, г-а Бојана Јовановска презентираше неофицијални 
статистички податоци од процесот на аплицирање за вториот повик од АБД Грант 
шемата во прекуграничниот регион “Шара”. Таа даде чекор-по-чекор објаснување 
на целиот процес на евалуација на поднесените апликации, започнувајќи од 
Анализа 1, Анализа 2, теренска контрола и финална одлука. Таа ги извести 
присутните дека се очекува процесот на евалуација да биде завршен до крајот на 
февруари, 2017 година, додека апликантите ќе бидат известени за резултатите во 
почетокот на март, 2071 година. Се очекува официјалното потпишување на 
договорите за грантови со грантистите да се реализира до средината на Март, 
2017 година. 
 
Таа претстави одредени статистики во однос на проектните апликации, 
напоменувајќи дека се остварени очекувањата во однос на вториот повик во 
прекуграничниот регион “Шара”. Вкупно четиринаесет (14) проектни апликации беа 
поднесени, од кои единаесет (11) проектни апликации од Косово*, две (2) од 
Албанија и една (1) од Македонија. Таа ја претстави моменталната состојба на 
процесот на евалуација, со десет (10) проектни апликации кои се се уште во 
финалната фаза. Исто така, таа изјави дека теренската контрола е веќе на терен 
и дека финалните резултати наскоро ќе бидат објавени. 
 
 

Заклучоци и идни активности 
 
Во рамки на последната сесија беа донесени следните заклучоци: 

 

 ЕУП “Шара” и SWG ќе служат како информативни точки каде што членовите 

на Групата (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; 
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 Крајните рокови за поднесување на извештаите за настаните од програмата 

“Луѓе за луѓе” треба да се почитуваат, во согласност со договорите и 

роковите зацртани со договорите; 

 Два регионални настани ќе бидат организирани во рамки на програмата 

“Луѓе за луѓе” во следниот период , тоа се “Rural Tourism Fair” организиран 

од страна на Шари Еко Тур на 26 февруари, 2017 во Призрен, Косово* и 

конференцијата “Mapping touristic destinations in Zupa” кој ќе биде 

организиран од НВО Агро Ред Голд во периодот 11-12 Март, 2017 година во 

Жупа, Косово*; 

 Претставничката на Македонското еколошко друштво соопшти дека 

организацијата е континуирано активна во напорите за прогласување на 

Шара за Национален парк од страната на Македонија, оттука планираат да 

организираат конференција на таа тема во почетокот на мај, 2017 година и 

побара поддршка од SWG  и Групата, особено во ширење на информациите 

поврзани со нивните активности. SWG ќе остане во близок контакт со 

организацијата во однос на нивните активности; 

 Се очекува процесот на евалуација да биде завршен до крајот на февруари, 

2017 година, додека апликантите ќе бидат известени за резултатите во 

почетокот на март, 2071 година. Се очекува официјалното потпишување на 

договорите за грантови со грантистите да се реализира до средината на 

Март, 2017 година. 

 Беше предложено следниот состанок на ГЗС за прекуграничниот регион 

“Шара” да биде организиран во општина Јегуновце, Македонија.  

 

Подготвено од: 

Емрула Спахиу 

Регионален координатор за прекуграничниот регион “Шара”  

 

Бојана Јовановска  
Регионална менаџерка за прекуграничниот регион “Шара” 


