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Одржан иницирачкиОт инфОрмативен ден за втОриОт пОвик за прОектни предлОзи
Заедничкиот технички секретаријат во координација со Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, како Оперативна 
структура, и со Министерството за развој, конкурентност и бродарство на Република Грција, како Упраувачко тело на Програмата, го 
организираа и оддржаа иницирачкиот информативен настан во Струмица, на 4. април 2012 година. Информативниот настан го отворија 
и присутните гости ги поздравија, г. Невзат Бејта – Министер за локална самоуправа, г. Аиво Орав – Шеф на Делегацијата на ЕУ во Скопје, 
г. Георге Емануил – Директор на Управувачкото тело од Грција и г. Јован Андоновски – Државен секретар во Секретаријатот за европски 
прашања.

На информативниот состанок од страна на органите на Програмата беа презентирани корисни информации за Вториот повик на проектни 
предлози. Присутните апликанти и новинари беа во можност да добијат одговори на прашања релевантни за имплементирање на Програмата, 
како и информации за апликацискиот пакет и 
условите за аплицирање. Организирани беа и 
работни панели, со цел потенцијалните апликанти 
да бидат поспремни за подготвување на своите 
проектни предлози.

На настанот учествуваа стотина представници од 
различни организации, вклучувајќи национални 
институции, органи на локалната самоуправа, 
јавни организации, асоцијации, фондации, 
комори, како и на невладини организации.

На маргините на иницирачкиот информативен 
ден се одржаа одделни работни средби помеѓу 
Министерот за локална самоуправа, г. Невзат Бејта 
и Шефот на Делегација на ЕУ во Скопје, г. Аиво 
Орав, како и средба помеѓу МЛС и Управувачкото 
тело на Програмата од Република Грција. Беше 
дискутирано за предизвиците во имплементацијата 
на  ИПА-Програмите за прекугранична соработка 
и се разговараше и договараше за следните 
чекори во унапредувањето и промовирањето на 
соработката помеѓу сите инволвирани институции.

Република Македонија Министерство за локална самоуправа

Од СОСедСтвО  
дО партнерСтвО



ГОСпОдин Орав: „развОјОт на пОГраничните реГиОни е клучен фактОр за еврОпСка 
интеГрација, какО и на екОнОмСката и СОцијалната кОхезија”.

Присутните учесници и гостите на иницијативниот настан во врска објавувањето на 
Вториот повик за проектни предлози во Струмица ги поздрави г. Аиво Орав, Шеф на 

Делегацијата на ЕУ во Скопје. Во неговото 
обраќање до сите присутни, тој истакна:

„Искуството на Европската Унија 
докажува дека развојот на пограничните 
региони е клучен фактор за европската 
интеграција, како и на економската 
и социјалната кохезија. Сепак, 
прекуграничната соработка е тежок 
и ретко спонтан процес. Органите и 
структурите, вклучени на различни 
нивоа на управување и позиција, мора да 
работат заедно.

Постојат пречки кои треба да се надминат. 
Ова треба да се направи во услови 
на постоење разлики во политичките 
институции, административните системи 
и процедури, правните структури, како и 
при техничките и еколошките стандарди.

Финансиските инструменти за програмите за прекугранична соработка, развиени од 
страна на Европската Унија, навистина придонесуваат за надминување на пречките 
во економскиот и социјалниот развој на пограничните региони. Тие го прават овој 
придонес поставувајќи ги луѓето во центарот на процесот на соработка.“

Откако г.Орав ги пренесе основните финансиски податоци за склучените договори 
од Првиот повик, како и расположивите финансиски средства за Вториот повик за 
проектни предлози, потенцираше:

„Јас сум потполно свесен дека регулаторната рамка за финансиска помош од ЕУ е сложена, често дури премногу сложена, особено 
за ваков вид на прекугранична програма помеѓу земја-членка и земја- кандидат. Затоа, би сакал да ја искористам оваа можност да им 
честитам и им се заблагодарам на националните власти поради тоа што се надминати сите пречки што се среќаваат во спроведувањето 
на оваа програма, до сега. Јас сум убеден дека она 
што веќе го имаме постигнато денес, не ќе беше 
можно без отворена и силна соработка развиена 
преку границата од страна на соодветните органи 
на двете земји.

Исто така, јас немам причина да се сомневам 
дека сите присутни денес имаат цврста намера 
да се продолжи нивната соработка, и не само 
министерствата кои се вклучени, туку исто така и 
многу институции, општини, компании и невладини 
организации, ќе бидат идните партнери во проекти 
во рамките на овој повик.

Ова залагање за партнерство, со кое се протега 
раката на пријателство помеѓу соседните заедници 
од двете страни на границата, е гаранција за успех. 
Духотот на соработка и пријателство што на овој 
начин ќе се создаде, ќе стане постојан и ќе генерира 
нова енергија за просперитетна иднина во една 
поширока Европа.“

Министерот за локална самоуправа, г. Бејта истакна во својот говор:

Буџет на втОриОт пОвик  
за пп

Расположивиот буџет за Вториот повик за 
проектни предлози е 14.010.347,00 € (од кои 
кофинасирање од ЕУ се 10.982.819,50 €).

Буџетот на проектните предлози треба 
да биде во висина помеѓу 150.000,00 € до 
1.200.000,00 €.

Извори на Финансиски средстава:

•	 85 % од буџетот на македонските партнери 
е кофинансирање од ЕУ;

•	 15	%	од	буџетот	на	МЛС	за	покривање	на	
националното кофинансирање;

„Имплементацијата на проектите 
во двете држави ќе придонесе за 
понатамошна хомогенизација на 
прекуграничните региони, ќе ја по-
добри економската соработка по-
меѓу институциите и невладините 
организации. Исто така, ќе ја подо-
бри социјалната инфраструктура, 
ќе ги промовира културното и при-
родното наследство и конечно ќе 
придонесе кон квалитетот на живе-
ење на граѓаните во пограничните 
региони. Значајна е и можноста за 
вклучување на граѓаните, локална-
та и централната власт и граѓан-
ските и невладините организации, 
од двете страни на границата“.

Овој Повик е со клаузула за суспензија за 
дел од буџетските средства финансира-
ни од ЕУ и тој дел ќе биде на распола-
гање по потпишувањето на Финансискта 
спогодба помеѓу ЕУ и РМ за финансиска-
та алокација за 2011 од ИПА-прекугра-
нична компонента.

инфОрмативен наСтан вО велеС
Во врска објавениот Втор повик за проектни предлози, 
органите на Програмата во координација со инфо-
центарот на ДЕУ на 28. март о.г. организираа обука за 
потенцијалните апликанти во општина Велес, на која 
присуствуваа претставници од различни институции од 
јавниот сектор, како и организации од невладиниот сектор.

Организаторот ги презентираше аспектите и релевантните 
поединости од објавениот повик и одговараше на 
поставените прашања од апликантите.

тренинГ за Грант-кОриСниците Од првиОт 
пОвик за прОектни предлОзи

Заедничкиот технички секретаријат во координација со 
Министерството за локална самоуправа, Управувачкото тело на 
Програмата  од  Грција,  како  и  со  учество  на  Делегација на 
Европска Унија  во  Скопје,  организираа тренинзи  за селектираните     
грант-корисници  од  Првиот  повик  во Кавадарци на 13. март и во 
Битола на 15. март 2012 година.

На тренингот учествуваа проектните и финаниските менаџери 
од проектните партнери од Македонија, каде имаа можност да 
се запознаат со правилата за имплементација на селектираните 
проекти, согласно склучените грант-договори.

Дадени беа низа практични примери од полето на набавките 
и организирањето тендерски постапки, за финансиските 
трансакции, како и за изготување извештаи за имплементација на 
проектите.

Учеснициите имаа корисна прилика да им поставуваат прашања на 
експертите од ЗТС/УТ како и од Делегацијата на ЕУ во  Скопје,   што  
сигурно   ќе  придонесе  за   квалитетни резулати во реализирањето 
на нивните проекти. Од развиените дисукусии и добиени одговори, 
се потврди дека македонските корисници на средства можат да го 
јакнат својот капацитет   преку   учеството   на   вакви организирани 
обуки, како и целосно следење на веќе подготвените водичи од 
страна на Оперативните органи на Програмата, како и документите 
произведени од страна на Европската Комисија.

учеСтвО на тренинГ за првО нивО на финанСиСка кОнтрОла
Вработените службеници во Министерството за локална самоуправа од Секторот за ЕУ, како и проектните службеници во Заедничкиот 
технички секретаријат во Солун и Антената во Струмица учествуваа на тренинг организиран од Интеракт на 21.-23. март во Софија, Р. Бугарија. 
Тренингот ги опфати темите од Прво ниво на финансиска контрола и јавни набавки, кои се спроведуваат во рамките на имплементирањето на 
ИПА-Прекуграничните програми, во кои е вклучена РМ.

На овој тренинг учествуваа и избраните контролори за Прво ниво на финансиска контрола, кои се очекува во следните месеци да направат 
контрола на направените трошоци од страна на македонските проектни партнери од ИПА-Програмата со Р. Бугарија.

Оваа ИПА Програма за прекугранична соработка е кофинансирана од  Европска Унија и од националните фондови  
на земјите учеснички

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност 
на Министерството за локална самоуправа и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на 
Европската Унија.

Од СОСедСтвО дО партнерСтвО ипа-програма за прекугранична соработка меѓу македонија и Грција  
2007 – 2013



интервју СО прОф. д-р Саша митрев, ректОр на универзитет 
„ГОце делчев“ – штип

•	 Господине	Митрев,	како	дојде	до	идејата	за	ИСПРОП	ФОРГЕН	и	за	контактите	со	партнерите	од	
Грција	и	градење	на	партнерство?

Добрите работи и идеи многу често започнуваат со најобичен контакт. За целта на овој проект бевме 
исконтактирани од страна на проф. д-р Скалцојанес од Лабораторијата за шумарска генетика и 
растително производство од Аристотел Универзитетот во Солун, кој, барајќи партнер од Македонија 
за учество на повикот за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија објавен 2010 
година, во Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“– Штип препозна институција 
и наставно-научен кадар што може да одговори на идеите и потребите на овој проект. Најпрво 
разменивме основни информации за нашите Универзитети и конкретните универзитетски единици, 
каде проектот ќе биде имплементиран, како и минатиот труд и интерес на тим-лидерите на двете 
Институции за овој проект. Во светот на образованитето и науката, луѓето со заедничи интереси 
и отворени и искрени намери лесно се препознаваат и комуницираат. Понатаму во секојдневната 
комуникација со тимот на водечкиот партнер од Аристотел Универзитетот од Солун ја развивавме 
целата проектна идеја што вроди со конкретна проектна апликација со сите потребни придружни 
документи. Задоволството беше големо таа да се најде на листата на проекти, селектирани за 
финасирање.

•	 Како	ќе	се	реализира	Проектот	за	да	има	долгорочен	ефект	односно	каков	е	домино-ефектот	од	
проектот	ИСПРОП	ФОРГЕН?

Директни производи и придобивки од Проектот се добивање на нови знаења, нови украсни видови и гентипови растенија и нивно ставање 
во функција на образованието и економскиот раст на регионот. Ботаничките градини во Македонија и Грција, ќе бидат отворени и достапни 
за заедницата, студентите и професоналците од оваа област. Паралелно, со добро осмислена промоција, резултатите од истражувањата 
треба да побудат интерес за воведување нови украсни растенија на пазарот и со тоа долгорочно да придонесат во економскиот развој и раст 
во пограничниот регион. Исто така, успешната реализација на овој проект отвара можности за соработка помеѓу двете институции во нови 
истражувачки и апликативни проекти во истата и други сродни области што е од интерес како на двете институции, така и на нашите држави 
и поширокиот регион. Ова значи дека проектната рамка го задоволува јавниот европски интерес за „зелен“ и одржлив развој, што директно 
се одразува на поквалитетен економски и социјален живот на граѓаните.

•	 Какво	е	Вашето	искуство	во	имплементација	на	прекуграничните	проекти	со	другите	земји	(Бугарија	и	СЕЕ	Транснационалната	програма)	
и	што	би	препорачале	за	подобрување	на	условите	за	поуспешно	реализирање	на	проектите	од	сите	прекугранични	соработки?

Универзитетот „Гоце Делчев“ годинава слави 5 години од своето постоење и работа. Иако се работи за млад универзитет, горд сум дека сме 
носители или партнери во повеќе научно-истражувачки и апликативни проекти, финансирани од национални, европски и интернационални 
програми, како што се: ТЕМПУС, SEE.ERA-NET, УНЕСКО,  ИПА-Програма за прекугранична соработка со Бугарија, и преку овој проект, сега 
и со Грција. Следејќи ги повиците за поднесување проекти во програмата за прекугранична соработка, искуството кажува дека има широко 
поле за развој на идеи од повеќе области со партнери кои имаат исти интереси и визии за развој на регионот. Дадена идеја ќе биде успешно 
презентирана во форма на проектна апликација, а потоа и успешно реализирана, ако партнерските институции имаат добри тимови со многу 
желба за работа на креирање и развивање нови идеи и визии.

Почитуван	господине	Митрев,	Ви	благодариме	за	интервјуто	и	Ви	посакуваме	многу	успех	во	имплементацијата	на	Проектот,	реализацијата	
на зацртаниот „зелен“ и одржлив развој, кој ќе придонесе за поквалитетен економски и социјален живот на граѓаните во пограничните 
региони.

СОдржина

Одржан иницирачкиот информативен ден за Вториот  
повик за ПП ........................................................................................... 1

Обраќање на г. Аиво Орав на Инфо денот во Струмица ............... 2

Изјава на Министерот Бејта................................................................ 2

Инфо ден во Велес .............................................................................. 2

Тренинг за корисниците од Првиот повик  
за проектни предлози .......................................................................... 3

Учество на тренинг за Прво ниво на финансиска контрола ......... 3

Интервју со Проф. д-р Саша Митрев,  
проект ИСПРОП ФОРГЕН ................................................................... 4

Министерство за локална самоуправа 
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 
1000, Скопје 
Тел. (0)2 3253 929 
Факс: (0)2 3253-920 
Веб-адреса: www.mls.gov.mk Од СОСедСтвО дО партнерСтвО

Заеднички Технички Секретаријат 
Балкан Центар, Зграда Д, 3 спрат 

10th km Thessaloniki -Thermi 
570 01 Солун, Грција 

Teл.: +30 2310 024054 
Факс: +30 2310 024078

Република Македонија Министерство за локална самоуправа


