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 02.02.2015 година го разгледа следниот:

ПРЕДЛОГ - ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

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, која во декември 2014 година ја усвои Советот за
рамномерен регионален развој на Република Македонија. Исто така Програмата за развој се разгледува на седница на Советот за развој
на Југозпаадниот плански регион одржана на __.__.____ г. 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
2015 година. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти кои се дел од Приоритетна листа на проекти за 2015
година, од кои два селектирани со Одлука на Советот за развој на ЈЗПР, Центарот за развој ќе достави до ГИЗ РЕД и Швајцарска
Агенција за развој за финансирање преку СФС грантова шема.
Од ИПА 3 компонента во соработка со МЖСПП отпочнати се со реализација два големи регионални проекти од областа на
комуналната инфраструктура. Првиот е Изградба на систем за одведување и третман на отпадните води во Кичевскиот микро регион, а
вториот е Подготовка на потребна документација за надградба на пречистителната станица во Враништа, проширување на
колекторскиот систем за Охридското Езеро и приоритетно одвојување на канализационата од атмосферската вода во градовите Струга
и Охрид. Се очекува во 2015 година да продолжи подготовката на техничка документација и во последниот квартал да се распишат
тендери за изградба на системите.
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 2015 г. ќе подготвува и ќе доставува предлог проекти и до
меѓународните донатори, особено за ИПА Пекугранична соработка (со Албанија и Грција). Доколку се завршат сите процедури
благовремено ќе може да започне нивната реализација на крајот од 2015 година.
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Среднорочна цел 1: Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење
Приоритет 1.2 Привлекување на инвестиции во регионот
Р.бр
1.2.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.5.1

1.5.1

Мерка
Мапирање на потенцијалите на
регионот за инвестирање

Проекти
Активности
Траење
Износ
ГИС
проект
за 1.Поставување на хардвер и
8 месеци
2.238.000
управување
со софтвер за бази на податоци
градежното земјиште од 2.Креирање бази на податоци
страна на општините со 3.Обуки
цел привлекување на 4.Презентација и промоции
странски инвестиции
Приоритет 1.3 Јакнење на секторот на мали и средни претпријатија во регионот
Поддршка на старт-ап бизниси
Студиски
патувања Јакнење
на
капацитети,
12 месеци
1.586.800
Промоција на млади публикување
каталог,
претприемачи
преку формирање кластер
собирање и одгледување
на билки
Искористеност на програми за
Бизнис Центар за
1.Изработка на
8 месеци
1.522.109
финансирање на МСП секторот
поддршка и услуги на
Комуникациска стратегија и
бизнис секторот
Програма за развој на МСП
3.Водич за инвестирање
4.ВЕБ портал
5.Средби со бизнис сектор
Олеснување на работењето на
Заживување
и Вмрежување на занаетчии и
12 месеци
600.000
традиционалните занаети
поттикнување
на нивно
вклучување
за
старите занаети
продажба преку е-продавници.
Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот
Изградба, реконструкција и
Основен
проект
и 1.Изработка на основен проект
12 месеци
7.000.000
модернизација на сообраќајната
изградба
на
мост и ревизија на основен проект
мрежа
(Корошишта)
2.Изградба на мост преку
Сатеска
Изградба, реконструкција и
Техничка документација Основен проект и ревизија за
12 месеци
1.500.000
модернизација на сообраќајната
за пат што ги поврзува пат Елевци-Долгаш
мрежа
Струга и Центар Жупа

Партнери
ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР,
МЛС

ЦРЈЗПР,
бизнис
сектор,
млади
претприемачи

ЦРЈЗПР, МСП, сите
општини
од
регионот,
МЛС,
УНДП

ЦРЈЗПР, комора на
занаетчии, носители
на е-продавници
ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР,
МЛС

ЦРЈЗПР, ЕЛС, Јавно
Претпријатие
за
државни патишта
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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 2.2 Спречување на одливот на стручниот кадар од терцијарни дејности преку поттикнување на поголема родова рамноправност и
можност за вклучување на пазарот на труд на граѓани од ранливите категории
Р.бр
Мерка
Проекти
Активности
Траење
Износ
Партнери
2.2.3
Подигнување на свеста за родова
Обуки
1.Подигнување на
12 месеци
300.000 ЦРЈЗПР,
МЛС,
еднаквост и потребата од
капацитетите за ПЦМ и РР
ГИЗ РЕД ШАРС,
2.Подготовка на проектни
вклучување на пазарот на труд на
УНДП
жените и претставници од
апликации за ЕУ фондови
ранливите категории
2.2.3
Подигнување на свеста за родова
Студиски посети
1.Посета
на
регионални
12 месеци
350.000 СРЈЗПР,
ЦРЈЗПР,
еднаквост и потребата од
агенции во ЕУ
ЕЛС, МЛС, бизнис
вклучување на пазарот на труд на
2.Размена на искуства
сектор
жените и претставници од
3.Воспоставување партнерства
ранливите категории
2.2.3
Подигнување на свеста за родова
Кампањи
Кампањи за подигање на свест
8 месеци
300.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, НВО,
еднаквост и потребата од
за инклузија на ранливи групи
Бизнис сектор
вклучување на пазарот на труд на
жените и претставници од
ранливите категории
2.2.3

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

Промотивни настани

Организирање настани за
промоција
на
успешни
примери

12 месеци

300.000

ЦРЈЗПР, ЕЛС, НВО,
Бизнис
сектор,
МЛС, УНДП
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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
3.1.1

Мерка
Изготвување на урбанистичко
планска документација

Проекти
Урбанистички планови

3.1.3

Обезбедување инфраструктура до
атракциите и нивно опремување

Подготовка на основни
проекти

3.1.4

Активности
1.Урбанистички планови за
вон населени места
2.Општи акти
3.Урбанистички планови за
села
Основни проекти и ревизија за
пешачки
и
велосипедски
патеки во регионот (во
согласност со
изработена
студија)
Изготвување на план и
реализирање на инфо точки,
центри во регионот
Изработка на три основни
проекти за три етно куќи
Ревизија на основните проекти

Траење
6 месеци

Износ
1.600.000

Партнери
ЦРЈЗПР, ЕЛС, БРР,
МЛС

9 месеци

1.300.000

ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС,
ГИЗ, ЕУ ИПА2

Обезбедување на информации,
Инфо-точки
8 месеци
1.300.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, ГИЗ,
сигнализација и визуелизација на
ЕУ ИПА2, МЛС
туристички атракции
3.1.5
Ревитализација на стари куќи и
Техничка документација
8 месеци
1.300.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, ГИЗ,
изградба на објекти во рурални
за три етно куќи во ЈЗПР
ЕУ ИПА2, МЛС
средини за сместувачки
(македонска, албанска и
капацитети, угостителство и
турска)
стопански објекти поврзани со
етнографско наследство
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 1.Прибирање
податоци,
12 месеци
4.000.000 ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС,
природното
и подготовка
и
превод
Бизнис сектор, ЕУ
културното наследство 2.Полнење
на
база
на
ИПА2во ЈЗПР
податоци
Прекугранична
3.Публикување на ВЕБ
соработка
3.3.7
Промоција на туристичките
Промотивни настани во Маркетинг
и
медиумско
12 месеци
300.000 ЦРЈЗПР,
9те
вредности од вонсезонски
ЈЗПР
претставување
општини
од
карактер
Ажурирање на ВЕБ портал
регионот
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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
4.1.1

Мерка
Реконструкција на постојните
системи за водоснабдување и
изградба на нови водоводни
системи
Воведување на интегриран
систем за управување со цврст
отпад

Проекти
Студија за модели на
менаџирање на МЈП
Проаква

Активности
Изработка на техничка
документација

Траење
8 месеци

Износ
1.532.500

Поставување подземни
контејнери во урбаните
средини во ЈЗПР

8 месеци

3.393.460

4.1.2

Воведување на интегриран
систем за управување со цврст
отпад

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
Собирање и третман на
градежниот шут во
ЈЗПР

Подготовка на местата за
поставување на утврдените
локации
Набавка
на
подземни
контејнери
и
нивно
поставување
Подготвителни активности
за изработка на Регионален
план за управување со
отпад

Изработка на техничка
документација
согласно
изработена
Студија
за
градежен шут

12 месеци

4.1.2

8 месеци

Партнери

ЦРЈЗПР
и
општините
Струга и Охрид, МЖСПП
ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЛС, БРР

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

1.500.000

РОУО,
МЖСПП

ЦРЈЗПР,

ЕЛС,
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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
4.1.3

Мерка
Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

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

4.1.3

Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Комплетирање
на
системот за заштита на
Охридско Езеро

4.1.3

Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на
пречистителна станица
во Центар Жупа

4.1.3

Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба
на
пречистителна станица и
канализација во Трпејца

4.1.3

Системи за одведување на
комуналните отпадни води и
пречистителни станици

Изградба на колектори
од Градиште до Св.Наум

Активности
Изработка на потребна
документација за изградба на
ситемот
Подготовка на тендерска
документација за изградба
Подготовка
на
потребна
документација за надградба на
пречистителната станица во
Враништа, проширување на
колекторскиот
систем
и
приоритетно одвојување на
канализационата
и
атмосферската
вода
во
градовите Охрид и Струга
Подготовка на апликација за
средства за изградба
Подготовка на тендерска
документација за изградба
Подготовка на апликација за
средства за изградба
Подготовка
на
тендерска
документација
Подготовка и ревизија на
основни проекти
Подготовка на апликација за
средства за изградба

Траење
12 месеци

Износ
18.000.0000

Партнери
Општина
Кичево,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ИПА3

12 месеци

18.000.0000

Општините Струга,
Охрид и Вевчани,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ИПА3/ОПРД20072013/3.1

12 месеци

1.800.000

12 месеци

1.800.000

12 месеци

1.200.000

Општина
Центар
Жупа,
ЦРЈЗПР,
МЖСПП,
Светска
Банка, МФ
Општина
Охрид,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ЈИЦА,
Светска
Банка, МФ
Општина
Охрид,
ЦРЈЗПР, МЖСПП,
ЈИЦА,
Светска
Банка, МФ
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Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина
Приоритет 4.2 Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата
Р.бр
4.2.1

Мерка
Заштита на биодиверзитетот

4.2.2

Квалитет на воздух

4.2.2

Квалитет на воздух

4.2.2

Квалитет на воздух

Проекти
Физибилити студија за
проценка на состојбите
на реките кои се влеваат
во Охридското езеро
Изведба на енергетски
ефикасни објекти и
употреба на обновливи
извори на енергија во
ЈЗПР

Студија за
искористување на
геотермалните
потенцијали во
Дебарски микро регион
Стационар за кучиња
скитници во ЈЗПР

Активности
Изработка на потребната
техничка документација

Траење
8 месеци

Износ
1.075.000

Партнери
ЦРЈЗПР
и
општините Струга,
Дебрца и Охрид,
МЖСПП
Општините Струга,
Кичево и Дебар,
ЦРЈЗПР, МЛС, БРР

Подготовка
тендерска
и
објавување
Избор на надзорни органи
Замена
на
прозорци
и
изолација на кров во ОУ
,,Браќа Миладиновци,,-Струга
Замена на прозорци во
ОУ,,Мирко Милески,,-Кичево
Инсталирање
систем
со
сончеви
колектори
во
ЈУ,,Брешиа,,-Дебар
Изработка на студија
Презентација на студијата
пред сите засегнати страни

8 месеци

5.095.720

8 месеци

1.200.000

ЦРЈЗПР, ЕЛС, МЕ

Изработка на студија
Презентација на студијата
Кампања
Акциски план

8 месеци

1.200.000

ЦРЈЗПР, ЕЛС, ЈКП,
НВО
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