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Методологија на дефинирање на проектните 
концепти

 Идентификација на неколку регионални проектни концепти (предлог проекти)
врз основа на неколку меѓусебно поврзани критериуми и акспекти на
изводливост:

 Димензија на регионален проект според неколку независни критериуми:

 Учество на најмлаку три општини како проектни партнери

Проекти за заштита на животната средина со најмалку покриеност на 10% од регионот

Други критериуми за посебен тип проекти (ПС над 2000 Е.Ж)

 Минимален проектен буџет за регионален проект од барем 6 милиони МКД

 Секоја општина да има проектна активност (подпроект) кој претставува приоритет како
област или активност

 Спремност за реализација (техничка документација)

 Спремност за ко-финансирање за капитално интензивни проекти

 Економска анализа (коефициент на придобивки и трошоци на секој проект)

 Вкупен можен износ на финансирање од БРР (ранг од 41 милион МКД)

 Други критериуми
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Процес на идентификација и подготовка на 
регионалните проектни концепти

 Прв регионален Форум – Приоритетни Сектори

 Прелиминарна мулти-критериум анализа на поголем број на проектни предлози од страна
на Општините (48 проектни предлози/активности)

 Состаноци и последователни разговори со секоја индивидуална општина

 Дефинирање на регионални концепти и нивна анализа

 Техничка анализа

 Економска валуација на секој општински проект

 Подготовка на предлог регионални проектни (проектни концепти) до Регионалниот Совет
(Совет на Градоначалниците на сите 9 општини)

 Презентација на проектите (Конференција 26 ноември, 2020)

 Дискусија и усвојување, на проектните концепти (или предлог на нови концепти)

 2 Регионален Форум

 Подготовка на финални проектни апликации до БРР (15 декември, 2020)
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Предлог Регионални Проектни Концепти

1. Проект 1: Подобрена енергетска ефикасност во јавни објекти и намалување на
загадувањето на животната средина во ЈЗПР

Основна цел на проектот (Проектна Намера) – Project Purpose

Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки

јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за греење и

ладење, како и подобрување со управувањето врз животната средина во регионот преку намалување

на загадувањето врз почвата и водите во регионот.

Инвестициски Буџет: 18,9 милиони мкд

Проектни партнери: 6 општини (Охрид, Кичево, Пласница, Дебар, Дебарца, М.Брод)

Вкупен проектен 

буџет

Нето сегашна 

вредност на сите 

идни економски 

придобивки

Benefit/Cost 

Коефициент

18,890,000 20,407,674 1.08
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Предлог Регионални Проектни Концепти

1. Проект 2: Проект за поддршка на регионалниот економски развој: туризам, култура и
други економски дејности ореку развој на општинска инфраструктура

Основна цел на проектот (Проектна Намера) – Project Purpose

Основна проектна цел (намера) е поддршка на регионалниот економски развој преку

подобрување на туристичката економска дејност, културата во југозападниот регион и

другите сектори на локалната/регионалната економија преку клучни инфраструктурни

подобрувања и активности во регионот. Спроведувањето на проектните компоненти ќе

придонесе за значителни економски придобивки на ниво на регионалната економија.

Инвестициски Буџет: 34,6 милиони мкд

Проектни партнери: 6 општини (Охрид, Струга, Ц.Жупа, Вевчани)

Општина Вкупен буџет

Нето сегашна 

вредност на идните 

економски придобивки

Benefit/Cost 

Коефициент

Вкупен проектен буџет 34,611,000 89,679,385 2.6
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