Скопје, 26 април 2022

До:

Центар за Развој на Југозападен Плански Регион
Мирјана Лозаноска, Раководител

Предмет: Извештај за консултантски ангажман

Почитувани,
Во продолжение е извештајот за консултантскиот ангажман за подготовка и анализа на концепт
проекти од регионалните форуми во југозападниот плански регион.

Со почит,

Благоја Милошевски
ПЛАНУМ КОНСАЛТИНГ
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ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ АНГАЖМАН

Вовед
Компанијата Планум Консалтинг (во понатамошниот текст надворешен консултант) беше
ангажирана од страна на Центарот за Развој на Југозападен Плански Регион за вршење услуги за
подготовка и анализа на проектни концепти од регионалните форуми во југозападниот плански
регион.

Реализирани активности
Според договорот и преземените обврски, надворешниот консултант ги спроведе следните
активности:
-

Присуствуваше на првата форумска сесија, одржана на 11 март 2022 година во хотел Дрим
во Струга. Оваа сесија беше организирана во два дела. Поделени во групи, во првиот дел
од форумот присутните претставници од општините, невладините организации и други
стејкхолдери избраа и се дискутираше за приоритетните проблеми од регионален карактер
и потенцијални решенија во рамките на Грантовата шема. Во вториот дел од форумот, се
дискутираа приоритетни проблеми и предлози за проекти според програмата на Бирото за
Рамномерен Регионален Развој (БРРР).

-

Врз основа на извештајот за резултатите од првиот форум, надворешниот консултантот, со
голема поддршка од центарот за регионален развој, организираше прва сесија на онлајн
индивидуални средби со предлагачите на проекти, односно, индивидуални средби со
општините и со претставници од двете јавни здравствени установи од југозападниот регион
кои беа предложени за поддршка во рамките грантовата шема. Во текот на првата сесија
на индивидуални средби со стејкхолдерите, од предлагачите на проектни концепти, беа
побарани дополнителни информации, вклучително и основни проекти, предмерпресметки, технички спецификации и други документи поврзани со предложените
проектни активности.

-

Врз основа на податоците од иницијалните средби, независниот консултант, со поддршка
од центарот за регионален развој, подготви буџети и разви драфт верзии на 6 проектни
концепти, од кои три во рамките на програмата со грантова шема, и три во рамките на
програмата на Бирото за регионален развој.

-

По завршувањето на драфт верзиите, беше организирана втора сесија на индивидуални
средби со стејкхолдерите, со цел да се потврдат одредени предложени активности, како и
да се побараат дополнителни информации.

-

На првата форумска средба беа идентификувани, а во двете последователни сесии на
индивидуални средби со стејкхолдерите, беа доразвиени и потврдени следните проектни
предлози:
o Програма на Бирото за регионален развој:
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▪
▪
▪

o

Развој на регионалниот туризам и други економски дејности
Подобрена енергетска ефикасност во југозападниот плански регион
Јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија во
југозападниот плански регион
Грантова шема
▪ Реконструкција на ЈЗУ Нефрологија Струга и креирање услови за здравствен
туризам во југозападниот плански регион
▪ Енергетска ефикасност, набавка на опрема и дигитализација во ЈЗУ
Кардиологија – Охрид
▪ Транзитен центар за бездомни кучиња – Кичево

-

Врз основа на сите претходни средби, и добиените информации од страна на предлагачите,
консултантот подготви три предлог проекти за програмата на грантова шема и три предлог
проекти за програмата на бирото за регионален развој. Овие проектни концепти беа
презентирани пред Советот за Развој на Југозападниот Плански Регион. Презентација се
одржа онлајн на 20 април 2022 година. На оваа средба, од страна на советот, беа потврдени
предложените концепти.

-

Независниот консултант ги презентираше проектните концепти и на втората форумска
сесија, која се одржа на 26 април 2022 година во хотел Дрим, во Струга. Присутните
претставници од општините, невладините организации и други стејкхолдери, дискутираа по
однос на предложените концепти. Согласно со упатствата на модераторот на форумот, на
крајот учесниците (претставници од општините, невладините организации и други
стејкхолдери) гласаа за предложените проектни концепти.

-

Врз основа на заклучоците и гласањата, се пристапи кон изработка на соодветни апликации,
односно три апликации за Бирото за Рамномерен Регионален Развој и три апликации за
грантовата шема.
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