Почитувани,
Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион, во рамките на своите надлежности што
произлегуваат, пред сè, од Законот за рамномерен регионален развој, ги отпочна процесите за
изработка на Програмата за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион за периодот 2020-2024 година, и
исто така, за идентификација, приоретизирање и подготовка на проекти за финансирање преку
Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година од Министерството за локална
самоуправа и Бирото за регионален развој, преку организирање регионални форуми на заедницата.
Ни претставува посебна чест и задоволство да Ве поканиме да учествувате на првата планирачка
работилница и првата форумска сесија која ќе се одржи на 29.10.2020 година со почеток од 09.30 часот,
во Хотел Аквалина во Охрид.
На првата планирачка работилница за изработка на Програмата за развој учесниците ќе се
запознаат со наодите и резултатите од секундарните истражувања, а ќе биде направена SWOT и PEST
анализа на значајните сектори од Регионот. Покрај тоа, ќе бидат допрени темите за дефинирање на
Визијата за идниот развој на Регионот, целите и приоритетите што треба да бидат инкорпорирани во
овој среднорочен документ, како и можните мерки и активности со целосно изработен Акциски план.
На првата регионална форумска сесија учесниците ќе имаат можност да се запознаат со
форумскиот процес, да дискутираат за проблемите поврзани со приоритетните области (Економија и
МСП, образование и социјална сфера, земјоделство и рурален развој, култура и туризам и животна
средина) од Програмата за рамномерен регионален развој и за истите да предложат соодветни
решенија, преку генерирање проектни идеи и изработка и поднесување на проектни апликации.
Ве молиме за задолжителна потврда за учество поради ограничениот број на места, и тоа
најдоцна до 28 октомври до 12:00 часот. Вашето присуство да го потврдите преку електронска пошта на
следнава адреса: a.vlashi@southwestregion.mk, или на мобилен телефон: 072 316 882.
Настанот ќе се одвива според Протоколот за спроведување на мерки за заштита од КОВИД-19.
Со почит,

Центар за развој на
Југозападен плански регион
М-р Мирјана Лозаноска

Планирачка работилница и Регионални форуми во заедницата
во Југозападниот плански регион
Хотел Аквалина, Охрид, 29.10.2020 г, 09.30 часот

ПРОГРАМА ЗА НАСТАНИТЕ

Време

ПЛАНИРАЧКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЈЗПР

09.30 – 09:50

Пристигнување и регистрација

09:50 – 10:00

Воведни обраќања:
- м-р Мирјана Лозаноска, раководител на Центарот за развој на ЈЗПР
- г-дин Рамиз Реџепи, директор на Бирото за регионален развој

10:00 – 10:45

Презентација и дискусија по наодите од секториските анализи за изработка на
Програмата за развој на ЈЗПР, Проф. д-р Науме Мариноски

10:45 – 11:00

Секторските анализи и нивната релевантност за родовата еднаквост,
д-р Марија Ристеска

11:00 – 11:45

SWOT и PEST анализи по сектори за Југозападниот плански регион, Проф. д-р
Науме Мариноски

11:45 – 12:00

Презентација од работа по групи за утврдените SWOT и PEST анализи

12:00- 12:15

Воведување на родова преспектива во утврдените приоритети во Програмата
за развој, д-р Марија Ристеска

12:15 – 12:30

Заклучни согледувања и воведување во следните активности за изработка на
Програмата за развој на ЈЗПР 2020 -2024 (Дефинирање на Визијата, Цели и
Приоритети и Мерки и активности за изработка на Акцискиот план од
Програмата за развој на ЈЗПР)

12:30 – 13:00

Кафе пауза

Време

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА РАЗВИВАЊЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

13:00 – 13:45

Презентирање и избор на приоритетни области
Структуирање на форумот/распределување по работни маси

13:45 – 14:00

Утврдување на правила за работа
Презентација на форумскиот процес

14:00 – 15:00

Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми
поврзани со избраната област со кои се соочува планскиот регион
Дискусија по работни маси и презентација
Групирање на проблемите
Предлагање решенија и препораки

15:00 – 15:30
15:30 –15:45

Дискусија по работни маси и презентација
Оценка за форумската сесија
Договор за следна сесија

15:45

Ручек

Со почит,

Центар за развој на
Југозападен плански регион
М-р Мирјана Лозаноска

Струга, 22.10.2020

