
Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој ( “Службен весник на РМ”
бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана

на ден 19.07.2017 година го разгледа следниот:

ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА

ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
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Акцискиот план за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во
стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се
поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион. Во овој базичен документ за развој на регионот
за периодот 2015-2019 г. определени се среднорочните цели, приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку
проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Во овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги достави до БРР за
2017 година. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти кои се дел од Годишната листа на проекти за 2017
година, и Центарот за развој ќе ги достави и до други национални институции кои финансираат проекти преку различни програми од
националиот буџет.

Од ЕУ ИПА1 компонента 3 (Регионален развој) во соработка со МЖСПП се реализира голем регионален проект од областа на
комуналната инфраструктура - Изградба на систем за одведување и третман на отпадните води во Кичевскиот микро регион. Се
очекува до крајот на 2017 година системот за одведување отпадни води (пречистителна станица и колектори) во Кичево да биде
изграден.

Од ЕУ ИПА2 во соработка со МЖСПП се реализира голем регионален проект од областа на интегрираното управување со отпад –
Подготовка на потребна документација за воспоставување интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад.
Проектните активности започнаа во 2016 година и согласно планот треба да завршат до крајот на 2017 година.

Бидејки ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени и проекти кои ги имплементираат
општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во текот на 2017 г. ќе подготвува и ќе доставува предлог проекти и до
меѓународните донатори, особено за ИПА Пекугранична соработка (со Албанија и Грција), УНДП, ЕУ, Светска банка и други.
Доколку се завршат сите процедури благовремено ќе може да започне нивната реализација во текот на 2017 година.
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Среднорочна цел 1: Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење

Приоритет 1.1 Зголемување на конкурентноста на регионалната економија

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
1.1.5 Брендирање на Регионот и

неговите носечки производи
Иновативни решенија за
подобар пристап до
услуги на локално ниво-
Мрежа за Инклузивен
Регио.Развој (МИРР)

1.Подготовка на Програма на
МИРР
2.Подготовка на Акциски план
3.Презентација на Програма и
Акциски план

3 месеци 101.873 ЦРЈЗПР, ЕЛС,
Бизнис сектор, НВО
сектор од ЈЗПР,
МЛС, УНДП

Приоритет 1.2 Привлекување на инвестиции во регионот
1.2.2 Промоција на економските

потенцијали на Регионот
Иновативни решенија за
подобар пристап до
услуги на локално ниво-
Пилот активност од
Програма на МИРР

1.Тендерска постапка
2.Спроведување на пилот
активност од Програма на
МИРР

3 месеци 507.077 ЦРЈЗПР, ЕЛС,
Бизнис сектор, НВО
сектор од ЈЗПР,
МЛС, УНДП

1.2.2 Промоција на економските
потенцијали на Регионот

Иновативни решенија за
подобар пристап до
услуги на локално ниво-
Регистар на потенцијали
за рурален туризам во
ЈЗПР

1.Печатење на 100 е-
примероци од Регистарот
2.Презентација и промоција на
Регистар за потенцијали за
рурален туризам во ЈЗПР

3 месеци 50.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС,
Приватен сектор од
ЈЗПР, МЛС, УНДП

1.2.2 Промоција на економските
потенцијали на Регионот

Иновативни решенија за
подобар пристап до
услуги на локално ниво-
Промотивен настан

1.Подготовка и организација
на промотивен настан
2.Презентација на проектните
резултати

3 месеци 20.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС,
Бизнис сектор, НВО
сектор од ЈЗПР,
МЛС, УНДП

Приоритет 1.3 Јакнење на секторот на мали и средни претпријатија во регионот
1.3.1 Јакнење на менаџерските

капацитети на постојните и
потенцијалните претприемачи од
малиот бизнис

Иновативни решенија за
надминување на
туристичката
сезоналност во
Југозападниот и Корча
регионите - обуки

1.Тендерска постапка
2.Обуки за претприемништво
и изработка на бизнис планови
3.Конкурс и избор на најдобри
бизнис планови
4.Грантирање на 2 старт-апи

12 месеци 1.691.250 ЦРЈЗПР, МСП,
млади
претприемачи, ЕЛС,
ЕУ-Делегација-
Програма ЦБЦ-МК-
АЛ

1.3.3 Искористеност на програми за
финансирање на МСП секторот

Бизнис Центар за
поддршка и услуги на
бизнис секторот

1. Инфо настани - средби со
бизнис сектор
2. ВЕБ портал

3 месеци 50.000 ЦРЈЗПР, МСП, ЕЛС
од регионот, МЛС,
УНДП
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Приоритет 1.4 Одржливост на земјоделството и руралниот развој
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери

1.4.2 Создавање услови за рурален
развој

Изработка на
урбанистички планови
за вон населени места и
села

Изработка на геодетски
елаборати и подлоги, Услови
за планирање на просторот,
Урбанистички планови за села

8 месеци 4.236.200 ЦРЈЗПР, МЗШВ-
АПЗРР, општини
Струга, Дебрца,
Центар Жупа

1.4.2 Создавање услови за рурален
развој

Реконструкција на
Културен дом с.Злести

Бетонски, ѕидарски, тесарски,
покривачки, столарски,
лимарски работи, арматура

8 месеци 3.506.047 Општина Дебрца,
МЛС, БРР

1.4.2 Создавање услови за рурален
развој

Санација и
реконструкција на стара
општинска зграда во
Центар Жупа

1.Тендерски постапки
2.Градежни зафати
3.Пуштање во работа

4 месеци 2.200.000 Општина Центар
Жупа, МЛС, БРР

Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот
1.5.1 Изградба, реконструкција и

модернизација на сообраќајната
мрежа

Изградба на пешачки и
велосипедски патеки
околу Охридско езеро и
вдолж реката Црн дрим

1.Изгрдаба на делници со
пешачки и велосипедски
патеки

12 месеци 45.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС,
АПЗРР, ЕУ, Светска
Банка, МЛС, МЕ

1.5.1 Изградба, реконструкција и
модернизација на сообраќајната
мрежа

Подобрување на патната
инфраструктура во ЈЗПР
преку изработка на
техничка документација

1.Тендерски постапки
2.Изработка на
инфраструктурен и основен
проект
3.Ревизија инфра.и осн. проект
4.Геодетски елаборати
5.Елаборат за влијание врз
животната средина

10 месеци 4.413.600 ЦРЈЗПР, Општини
Струга, Охрид,
Дебрца, Центар
Жупа, Дебар,
Вевчани,
Македонски Брод,
МЛС, БРР

1.5.1 Изградба, реконструкција и
модернизација на сообраќајната
мрежа

Изработка на техничка
документација за развој
на современа и модерна
патна инфраструктура
во општина Вевчани

1.Тендерски постапки
2.Инфраструктурен и основен
проект
3.Ревизија на инфраструк.и
основен проект

8 месеци 2.466.349 Општина Вевчани,
МЛС, БРР

1.5.1 Изградба, реконструкција и
модернизација на сообраќајната
мрежа

Изработка на тех. док. за
пешачка патека од
Мороишки мост до
с.Требеништа

1.Тендерски постапки
2.Инфраструктурен и основен
проект
3.Ревизија инфра.осн. проект

6 месеци 500.000 Општина Струга,
МЛС, БРР
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Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери

1.5.2 Примена на информатичко-
комуникациски технологии

Иновативни решенија за
надминување на
туристичката
сезоналност во
прекуграничните
региони - Југозападниот
и Корча - Развивање на
ВЕБ ГИС платформа за
селективни видови
туризам за
Југозападниот и Корча
регионите

1.Мапирање на селективни
видови на туризам во двата
региони
2.Подготовка на текст, фото и
видео материјали за
атракциите во ЈЗПР и Корча
3.Креирање на ГИС
платформа за двата региони и
публикување на ВЕБ
4.Промоција на ВЕБ ГИС
платформата во двата региони

12 месеци 1.845.000 ЦРЈЗПР, МСП,
ЕЛС, ЕУ-
Делегација-
Програма ЦБЦ-МК-
АЛ

1.5.2 Примена на информатичко-
комуникациски технологии

Иновативни решенија за
надминување на
туристичката
сезоналност во
прекуграничните
региони - Југозападниот
и Корча – Поставување
инфо панели со
адаптирана ВЕБ ГИС
платформа

1.Развивање софтверска
апликација за инфо панели
2.Набавка и поставување на
инфо панели

6 месеци 4.612.500 ЦРЈЗПР, МСП,
ЕЛС, ЕУ-
Делегација-
Програма ЦБЦ-МК-
АЛ
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Среднорочна цел 2: Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и
создавање услови за запирање на миграцијата

Приоритет 2.1 Квалитетно образование, прилагодено на потребите на бизнисот, структурирање на ССО според барањата на пазарот на труд

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
2.1.2 Создавање услови за отворање

паралелки за стручно образование
и на високообразовни институции
согласно потребите на пазарот на
труд низ целиот регион

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Менаџирање на проектот
2.Тендерски постапки
3.Обезбедување надзор од
страна на општините партнери

10 месеци 1.200.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

2.1.2 Создавање услови за отворање
паралелки за стручно образование
и на високообразовни институции
согласно потребите на пазарот на
труд низ целиот регион

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Поставување систем за
греење во ОУ ,,Браќа
Миладиновци,, во Струга

3 месеци 1.929.246 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

2.1.2 Создавање услови за отворање
паралелки за стручно образование
и на високообразовни институции
согласно потребите на пазарот на
труд низ целиот регион

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Поставување термо фасада
во ОУ,,Мустафа Кемал
Ататурк,, и СОУ,,Ата,, во
Центар Жупа

3 месеци 1.992.142 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

2.1.2 Создавање услови за отворање
паралелки за стручно образование
и на високообразовни институции
согласно потребите на пазарот на
труд низ целиот регион

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Реконструкција на кров на
спортска сала во
ОУ,,Пенестиа,, во Дебар

3 месеци 1.946.082 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

2.1.2 Создавање услови за отворање
паралелки за стручно образование
и на високообразовни институции
согласно потребите на пазарот на
труд низ целиот регион

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Реконструкција на ОУ во
Ботун-општина Дебрца

5 месеци 2.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

Приоритет 2.2 Спречување одлив на стручен кадар преку поттикнување родова еднаквост и вклучување на пазарот на труд на ранливите категории
2.2.2 Вклучување на локалниот

образован и експертски кадар во
планирање и креирање на
развојните перспективи во ЈЗПР

Декада на припадност-
Славење на
различностите

1.Реализација на 10 локални
иницијативи
2.Истражување на јавното
мислење за Охрид.договор;
3.Презентација на резултати

12 месеци 5.740.000 ЛДА Струга, ЕЛС,
НВО, ЕУ
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Приоритет 2.2 Спречување одлив на стручен кадар преку поттикнување родова еднаквост и вклучување на пазарот на труд на ранливите категории
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери

2.2.3 Подигнување на свеста за родова
еднаквост и потребата од
вклучување на жените и
претставници на ранливите
категории

Интеграција на
невработени жени

Консултативни средби
Организација на обуки
Промотивни активности

12 месеци 3.075.000 ЛДА Струга, ЕЛС,
Бизнис сектор,
НВО, МФ-ЦФЦД

Приоритет 2.3 Подобрување на опфатеноста на семејствата со потреби од социјални програми, поголема опфатеност на деца од предучилишна возраст
во градинки, и усогласување на програмите за заштита на стари лица

2.3.2 Подобрување на опфатеноста на
децата од предучилишна возраст
во детски градинки, особено во
руралните средини

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

Поставување термо-фасада,
замена на столарија,
реконструкција на санитарни
јазли во ДГ,,Развигорче,, во
Охрид

8 месеци 2.500.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР

2.3.2 Подобрување на опфатеноста на
децата од предучилишна возраст
во детски градинки, особено во
руралните средини

Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

Поставување на фотонапонски
систем за производство на
електрична енергија во
ДГ,,Планински цвет,, Вевчани

3 месеци 290.274 ЦРЈЗПР, ЕЛС во
ЈЗПР, МЛС, БРР
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Среднорочна цел 3: Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното наследство

Приоритет 3.1 Развој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
3.1.1 Изготвување на урбанистичко-

планска документација
Проценка на слабости,
намалување на влијанија
и обновување на
традиционалните
камени мостови во
форма на арка на
територијата од Балкан
Мед (ВАСТА)

1.Работилници и
транснационална
конференција
2.Идентификување,
позиционирање и 3Д
моделирање на камени
мостови во форма на арка
3.Проценка на ризици врз
основа на притисок
4.Студии за подобрување на
еластичноста во услови на
идно мрежно функционирање

12 месеци 7.925.875 П1(ГР),П2(ГР),
П3(ГР), П4(АЛ),
П5(АЛ),
П6/ЦРЈЗПР(МК),
П7(БГ), П8 (БГ), ЕУ
БалканМед, ЕЛС,
МЛС

3.1.3 Обезбедување инфраструктура до
атракциите и нивно опремување

Набавка и поставување
на јавни тоалети во ЈЗПР

1.Спроведување тендерска
постапки
2.Избор на локации за
поставување на јавни тоалети
3.Поставување и
примопредавање на јавните
тоалети

10 месеци 2.000.000 Општини Охрид,
Струга, Вевчани и
Центар Жупа,
ЦРЈЗПР, МЛС, БРР

3.1.3 Обезбедување инфраструктура до
атракциите и нивно опремување

Изработка на техничка
документација за
изградба на плоштад во
централното јадро на
општина Вевчани

1.Тендерски постапки
2.Изработка на основен проект
3.Ревизија на основен проект

8 месеци 2.076.800 Општина Вевчани,
МЛС, БРР

3.1.4 Обезбедување на информации,
сигнализација и визуелизација на
туристички атракции

Претставување на
туристичките
потенцијали на ЈЗПР
преку Андроид ГИС
апликација

1.Печатење флаери, постери и
друг промотивен материјал
2.Дистрибуција на промотивен
материјал
3.Промоција и презентација на
Андроид ГИС апликација

12 месеци 150.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС
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Приоритет 3.2 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот со цел порамномерна дистрибуција на туристичкиот промет во рамките на Регионот
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери

3.2.1 Креирање на систем на
туристичко организирање на
Регионот

Иновативни решенија за
надминување на
туристичката
сезоналност во
прекуграничните
региони - Југозападниот
и Корча - обуки

1.Тендерска постапка
2.Работилници за туристички
сектор
2.Обуки за професионални
туристички водичи
3.Студиска посета во Албанија

12 месеци 3.382.500 ЦРЈЗПР, МСП, сектор
туризам, ЕЛС, ЕУ-
Делегација-Програма
ЦБЦ-МК-АЛ

3.2.3 Подобрување на работата на
кластерите и другите видови на
здружување

Кластер за
туризам ,,ЕДЕН,, во
ЈЗПР

1.Организирање редовни
состаноци
2.Промовирање на работата на
кластерот

6 месеци 300.000 Кластер ,,ЕДЕН,,
ЕЛС, МЕ, ГИЗ

Приоритет 3.3 Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезоналниот карактер на туризмот и рамномерно користење на
капацитетите во текот на целата година

3.3.1 Ажурирање на туристичките мапи ВЕБ Платформа за
природното и
културното наследство
во ЈЗПР

1.Прибирање податоци,
подготовка и превод
2.Полнење на база на
податоци
3.Публикување на ВЕБ

12 месеци 4.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС,
Бизнис сектор, ЕУ
ИПА2, Донатори

3.3.3 Формирање на заеднички
туристички програми/производи
од руралниот, планинскиот,
бањскиот и спелеолошкиот
туризам со културниот туризам

Уредување на
споменикот на
природата Горна
Слатинска Пештера
заради развој на
спелеолошкиот туризам

1.Изградба на пристапна
патека до пештерата
2.Поставување заштитни
решетки, врати, метален мост,
скали, заштитна ограда
3.Поставување инфо табли и
патокази до пештерата

6 месеци 3.322.172 Општина Македонски
Брод, МЛС, БРР

3.3.7 Промоција на туристичките
вредности од вонсезонски
карактер

Промотивни активности
во ЈЗПР

Маркетинг и медиумско
претставување
Ажурирање на ВЕБ портали
www.southwestregion.mk
www.investinsouthwest.mk

12 месеци 300.000 ЦРЈЗПР, 9те општини
од регионот

http://www.southwestregion.mk
http://www.investinsouthwest.mk
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Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина
Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
4.1.1 Реконструкција на постојните

системи за водоснабдување и
изградба на нови водоводни
системи

Изградба/реконструкци
ја на водоводни мрежи

Изградба/реконструкција на
водоводни мрежи во општините
во ЈЗПР

12 месеци 9.000.000 Општини во ЈЗПР,
МЛС, МТВ, БРР,
МЖСПП, Донатори

4.1.2 Воведување на интегриран систем
за управување со цврст отпад

Набавка на возило за
собирање на кабаст и
друг цврст отпад од
домаќинствата во
општина Вевчани

1.Тендерска постапка
2.Набавка на возило

5 месеци 1.291.500 Општина Вевчани,
МЛС, БРР

4.1.2 Воведување на интегриран систем
за управување со цврст отпад

Подготовка на
потребна
документација за
воспоставување
интегриран и
финансиски одржлив
систем за управување
со отпад

1.Студија за изводливост за
воспоставување на интегриран
и финансиски самоодржлив
систем за управување со цврст
отпад (СИУЦО)
2.Анализа на трошоци и
придобивки за СИУЦО
3.Оцена на влијанието врз
животната средина(ОВЖС) за
СИУЦО
4.Основен проект и проценка на
трошоци за затворање
нестандардни депонии и
изградба на објекти за третман
5.Проценка на потребите,
анализа на пазар и подготовка
на техничка спецификација(ТС)
6.Тенедерска документација за
сите договори за работа

12 месеци 30.000.000 РОУО, ЦРЈЗПР, ЕЛС,
МЖСПП, ЕУ ИПА2
EuropeAid/136347/IH/
SER/MK

4.1.2 Воведување на интегриран систем
за управување со цврст отпад

Подготовка на
потребна док.за
воспостав.интегриран
систем за упр. со отпад

1.Тендерска постапка
2.Ревизија на Основен проект и
проценка на трошоци

10 месеци 312.666 РОУО, ЦРЈЗПР, ЕЛС,
МЖСПП, ЕУ ИПА2
EuropeAid/136347/IH/
SER/MK, Сопст.учест



11

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери
4.1.3 Системи за одведување на

комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на систем за
одведување и третман
на отпадни води во
Кичево

Изградба на системот за
собирање и третман на
отпадните води во урбаниот дел
на Кичево(ПСОВ и колектори)

12 месеци 440.000.000 Општина Кичево,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ИПА3

4.1.3 Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Подобрување на
комуналната
инфраструктура преку
изработка на техничка
документација

1.Тендерски постапки
2.Изработка на
инфраструктурен и основен
проект
3.Ревизија на инфрастр.и
основен проект
4.Геодетски елаборат
5.Елаборат за влијание врз
животната средина

8 месеци 6.891.000 ЦРЈЗПР, Општини
Дебрца, Македонски
Брод, Вевчани,
Центар Жупа, Струга,
МЛС, БРР

4.1.3 Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на
пречистителна станица
во Центар Жупа

Подготовка на апликација за
средства за изградба
Подготовка на тендерска
документација за изградба

12 месеци 1.800.000 Општина Центар
Жупа, ЦРЈЗПР,
МЖСПП, Светска
Банка, МФ

4.1.3
Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на
пречистителна станица
и канализација во
Трпејца

1.Тендерска постапка
2.Изградба на ПСОВ и
канализација во Трпејца – прва
фаза

12 месеци 34.850.000 Општина Охрид,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
МТВ, Светска Банка,
МФ

4.1.3 Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на колектори
од Градиште до
Св.Наум

Подготовка и ревизија на
основни проекти
Подготовка на апликација за
средства за изградба

12 месеци 1.200.000 Општина Охрид,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ЈИЦА, Светска Банка,
МФ

4.1.3 Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Техничка
документација за
канализација во Горно
и Долно Татеши

1.Тендерски постапки
2.Инфраструктурен и основен
проект
3.Ревизија на инфраструктурен
и основен проект

6 месеци 500.000 Општина Струга,
МЛС, БРР
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Приоритет 4.2 Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата
Р.бр Мерка Проекти Активности Траење Износ Партнери

4.2.2 Квалитет на воздух Чист воздух за Балканот
(ЦАБАЛ)

1.Тендерска постапка
2.Подготовка на локација за
станица за мерење квалитет на
воздух
3.Физибилити студија
4.Поставување на мерна
станица

12 месеци 6.660.245 П1/ЦРЈЗПР(МК),
П2 (ГР), П3(ГР),
П4(ГР), П5(АЛ),
П6(АЛ), П7 (БГ),
П8(БГ), П9(БГ), ЕЛС,
МЛС, ЕУ-БалканМед

4.2.2 Квалитет на воздух Изведба на енергетски
ефикасни објекти во
ЈЗПР

1.Изолирање кров, тавани и
подови и замена на столарија
во ЦРЈЗПР – Струга
2.Реконструкција на кров
во ,,Дом на култура,, во
Вевчани
3.Замена на столарија во јавен
објект во Кичево

8 месеци 5.000.000 ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС,
БРР

4.2.2 Квалитет на воздух Изработка на тех. док. за
подобрување на ЕЕ на
јавните објекти во
општина Вевчани преку
употреба на ОИЕ

1.Тендерски постапки
2. Изработка на техничка
документација
3.Презентација на техничката
документација

6 месеци 369.000 Општина Вевчани,
МЛС, БРР

Р.бр Среднорочна цел Износ во МКД Износ во Евра
1 Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и

знаење
71.199.896 1.157.722

2 Образование прилагодено на потребите на економскиот развој,
социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и
создавање услови за запирање на миграцијата

20.672.744 336.142

3 Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со
природното и културното наследство

23.457.347 381.420

4 Зачувување на квалитетот на животната средина 537.874.411 8.745.925
ВКУПНО 653.204.398 10.621.209


