
 
 

 
 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ 
               ПЛАНСКИ РЕГИОН 
  

 

ПОКАНА 
 

Центар за развој на Југозападниот плански регион во рамките на проектот "Одржлив и 

инклузивен рамномерен регионален развој“ кој го реализираат Министерството за локална 

самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во 

соработка со Центарот за развој на Југозападниот регион, почнува со реализација на новиот 

циклус на  Регионални форуми.  

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата 

форумска сесија која ќе се одржи на 11.03.2022 година со почеток од 10:00 часот, Хотел ДРИМ 

во Струга. 

На предвидените форумски сесии ќе се дискутира за приоритетни проблеми во рамки 

на стратешките области за развој кои го засегаат регионот и од кои ќе произлезат проектни 

идеи/концепти за предлог проекти. Од овие концепти за предлог проекти учесниците на 

форумот ќе ги изберат најприоритетните кои ќе конкурираат за реализација од фондови 

обезбедени во рамки на две програми и тоа програмата за проекти финансирана од МЛС/СДЦ 

и програмата за проекти финансирани од МЛС/БРР.  

На првата форумска сесија учесниците ќе имаат можност да се запознаат со форумскиот 

процес и да дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со стратешките области за 

развој со кои се соочува планскиот регион. 

Вашето присуство и активно учество ќе биде од особено значење и ќе придонесе за 

успешна реализација на регионалниот форумски процес и подобрување на животот во 

регионот. 

 

Прилог: Дневен ред 

Со почит, 

 Центар за развој на 
Југозападен плански регион 
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Прва сесија во рамките на Програмата  
„Регионални форуми во заедницата“ во Југозападниот плански регион,   

11.03.2022, 10:00 часот, Хотел „ДРИМ”, Струга  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

Време  

10:00 – 10:30 Пристигнување и регистрација на учесниците 

10:30-10:45 
 

Обраќања  

• Претставник од МЛС/БРР/Донатор 

• Претставник на плански регион  

10:45-11:15 
 

Презентирање и избор на приоритетни стратешки области и комплементарни 
подобласти за развој на регионот  

11:15-11:45 
 

Структурирање на форумот/распределување по работни маси 

Утврдување на правила за работа  

Презентација на форумскиот процес 

11:45-12:30 
 
 

Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со 
избранатите стратешки области и подобласти за развој со кои се соочува 
планскиот регион за проекти финансирани од Грантовата шема;   

Дискусија по работни маси и презентација  

Групирање на проблемите  

12:30 - 12:45 Пауза 

12:45 – 13:00 Презентација на процесот и критериумите за проекти финансирани од МЛС/БРР 

13:00 – 13:45 Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со 

стратешките области и подобласти за развој на регионот за проекти финансирани 

од МЛС/БРР;   

Дискусија по работни маси и презентација  

Групирање на проблемите 

13:45-14:00 Оценка на форумската сесија и  договор за следна сесија 

14:00 Коктел 

 
 


