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Програми за прекугранична соработка

● ИПА Програмите за прекугранична соработка се еден од инструментите 

за претпристапна помош со ЕУ, чијашто цел е поддршка на 

прекуграничната соработка, помеѓу земјите ЕУ членки и земјите 

кандидати или потенцијални кандидати за влез во ЕУ.

● Во периодот IPA 2014 -2020 активни програми беа воспоставени со сите 

5 соседи ( Албанија, Бугарија, Грција Косово и Србија)

BG-MK

Програми за прекугранична соработка

● ИПА Програмите за прекугранична соработка (ППС) 2021 -2027 се 

активни со 3 соседи (Бугарија, Грција и Србија)

● Мк ги споделува стратешките цели на програмите за ПС помеѓу 

корисниците на ИПА III:
▪ Промовирање на помирување и градење доверба и добрососедски односи;

▪ Економски, социјален и територијален развој на пограничните области, поттикнување 

на соработката меѓу националните локални/регионални власти, здруженија, невладини 

организации и претпријатија од соседните региони;

▪ Градење на капацитетите на локалните, регионалните и националните институции да 

управуваат со програмите на ЕУ и да ги подготват за управување со идните структурни 

фондови според целта за територијална соработка, која ќе се спроведе по 

пристапувањето.
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Програма за прекугранична соработка
МК-БГ BG-MK

● Најголем дел од програмскиот буџет, над 15,5 

милиони евра, се планира да биде наменет за 

финансирање проекти за интегриран 

територијален развој фокусирани на 

специфичните потреби на регионот. 

● Во текот на 7 години, ќе се инвестираат над 31 милион евра во 

прекуграничниот регион на Програмата - општините Благоевград и 

Ќустендил кај нас и североисточниот, источниот и југоисточниот 

плански регион на север. Македонија.

http://www.ipa-cbc-007.eu/

Програма за прекугранична соработка МК-БГ

BG-MKВо фокусот на овaa програма ПС меѓу МК-БГ во периодот 2021-2027, следниве три
приоритети ќе бидат поддржани :
● ПРИОРИТЕТ 1: ПОЗЕЛЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (зелена инфраструктура)
RSO2.7. Подобрување на заштитата и зачувување на природата, биодиверзитетот и 
зелената боја инфраструктура, вклучително и во урбана области, и намалување на 
сите форми на загадувањето
● ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЕЌЕ ПОВРЗЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (комуникациски врски, 

проширен пристап)
RSO3.1. Развивање на одржливи, климатски отпорни, интелигентин, безбедни, 
одржливи и интермодални региони во ПС МК-БГ
● ПРИОРИТЕТ 3:  ИНТЕГРИРАН РАЗВОЈ НА КРОС-ГРАНИЧНИОТ РЕГИОН 

(Интегриран територијален развој на регионите)
RSO5.2. Поттикнување на интегриран и инклузивен социјален, економски и еколошки 
локален развој, култура, природно наследство, одржлив туризам и безбедност, во 
руралните области

http://www.ipa-cbc-007.eu/
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Програма за прекугранична соработка МК-БГ

BG-MK

TП 1 – Зголемување на конкурентноста на локалната економија и подобрување на деловното опкружување

Планирани области за интервенција:

● Обезбедување стимулации за започнување и развој на МСП во сите области со потенцијал за создавање работни 

места, вклучително и во алтернативно вработување, ориентација кон високотехнолошки индустрии со висока 

додадена вредност; транзиција кон кружна економија која вклучува намалување на зависноста од ресурси и 

искористување на индустрискиот отпад

● Поддршка за помалку развиените региони и за лансирање на високотехнолошки индустрии со висока додадена 

вредност и зголемување на атрактивноста на регионот ПС за странски директни инвестиции

● Поддршка за зголемување на компетентноста на МСП за учество во европски и национални програми за 

финансирање; подигање на ресурсите и енергетската ефикасност на МСП и поддршка за воведување модели на 

циркуларна економија; промовирање на претприемништвото преку подобрување на деловното опкружување 

додека се користат локално достапните ресурси

● Подигнување на квалификациите на работната сила и стекнување клучни вештини за лидерски менаџмент, 

маркетинг, дигитална писменост и други компетенции; континуирано технолошко обновување на МСП што вклучува 

нови знаења и вештини, машини, софтверски производи и воведување на дигитална технологија; подобрување на 

корпоративната култура на соработка меѓу малите и средните претпријатија, вклучувајќи го и нивното заедничко 

учество во проекти и програми кои бараат надворешно финансирање и справување со заедничките предизвици во 

високо конкурентна средина

● Да се подигне квалификацијата на извршниот и високиот менаџерски кадар преку континуирано образование, 

освежување и курсеви за преквалификација во согласност со потребите на бизнис секторот; територијално 

фокусирани мерки за справување со невработеноста во проблематичните области на регионот прекугранична 

соработка, за охрабрување на економски неактивни лица да бараат вработување и поттикнување на бизнис 

http://www.ipa-cbc-007.eu/

Програма за прекугранична соработка МК-БГ

BG-MK

ТП 2 – Културното и историското наследство на Република Бугарија и Република Северна Македонија: предуслов за 

развој на атрактивен туристички производ за сите сезони преку паметни решенија кои обезбедуваат универзален 

пристап и учество

Планирани области за интервенција:

• Подобрување на мобилноста и поврзаноста на транспортната и инженерската инфраструктура со систем на 

алтернативна мобилност, вклучувајќи решетка од велосипедски патеки, „нечисти“ шумски и селски патишта, хелиодроми 

итн.

• Развој и маркетинг на интегрирани регионални туристички производи погодни за различни активности преку 

вклучување на културното и историското наследство и природните добра; заеднички напори за диверзификација на 

формите на туристички услуги и реализација на сезонски туризам во регионот на ПС

• Развој на интегрирани насочени финансиски пакети за поддршка на деловната активност и создавање на нови мали и 

средни претпријатија во туризмот со фокус на семејните бизниси и понудата на локални туристички производи: вински и 

гурмански туризам, рурален еко-туризам, велосипедски туризам, лов и риболов, теренски туризам и сл.

• Создавање заедничка мрежа на локации за реализација на концепти како „зелено училиште“, „во земјата“, „посета со…“, 

„направено од…“ итн.

• Разработка и примена на заеднички мерки за намалување на ранливоста на услугите во туристичкиот сектор од 

ефектите од пандемиски и епидемиски ситуации; промовирање на развојот на здравствениот и рекреативниот туризам: 

производи и услуги поврзани со физички вежби, спорт на отворено, зајакнување на имунолошкиот систем и 

подобрување на здравствената состојба преку спа процедури, климатска терапија, терапија со кал, комбинирање кратки 

паузи од различни видови со индивидуално патување

http://www.ipa-cbc-007.eu/
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Програма за прекугранична соработка
МК-СРБ SRB-MK

● Во текот на 7 години, ќе се инвестираат 8.4 милиони евра во 

прекуграничниот регион на Програмата - областа на Јабланица

и Областа на Пчиња кај нас и североисточниот, Скопскиот плански 

регион на С. Македонија.

https://eu.rs-mk.org/eng/

Програма за прекугранична соработка
МК-СРБ SRB-MK

Тематски приоритет 1 - Вработување, мобилност на работна сила и социјална и културна вклученост 
преку границите (ТП 1)
Планирани области за интервенција:
• Зголемување на пристапот до социјалните, здравствените и културните услуги за ранливите групи
• Подобрување на постоечките програми и услуги што се обезбедуваат за граѓаните од програмската 
област (особено луѓето од руралните средини, постарите, жените, младите, ромската заедница и 
другите етнички малцински групи, лицата кои живеат со попреченост, луѓето кои живеат со 
предизвици во менталното здравје, бегалците/мигрантите , и други)
• Развивање и тестирање на нови иновативни пристапи, програми или услуги преку соработка на 
јавниот и приватниот сектор со фокус на активни пристапи за вклучување
• Промоција на здрав начин на живот и справување со здравствените нееднаквости меѓу луѓето 
изложени на ризик од сиромаштија и социјална вклученост, вклучувајќи ги жените и руралното 
население
• Поддржете ги иницијативите за меѓукултурна соработка помеѓу различни национални и етнички 
групи во рамките на програмската територија за да се намалат јазичните и културните бариери и да 
се зајакне областа на социјалната и културната разновидност преку промоција на жените и 
иницијативи на членовите на другите ранливи групи

https://eu.rs-mk.org/eng/
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Програма за прекугранична соработка
МК-СРБ SRB-MK

Тематски приоритет 2 – Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство

Планирани области за интервенција:

• Поддршка на развојот на прекугранични туристички производи

• Зајакнување на заштитата и ревитализацијата на природното и културното наследство

• Подобрување на професионалните капацитети и координација за заеднички интервенции во 

одржливиот туризам

• Зголемување на свеста и промоција на културата на безбедност за локалното население и 

посетителите на природните и културно наследство

• Поддршка на паметни и одржливи пристапи за мобилизирање на природното и културното 

наследство за развој на одржлив туризам (активно зачувување и валоризација)

• Идентификација и активирање на ресурси кај локалното население за создавање на 

дополнителни понуди за клучни природни, културни и историски атракции (занаети, храна, 

традиции итн.)

• Применуваат иновативни пристапи во управувањето и зголемување на видливоста на 

одржливите туристички производи и дестинации

https://eu.rs-mk.org/eng/

Програма за прекугранична соработка
МК-Гр GR-MK

Буџетот на Програмата ПС МК-ГР изнесува 33.312.500,00 € со стапка на 

кофинансирање од 80-20% помеѓу придонесот на ЕУ и националните 

партнери.

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Програма за прекугранична соработка
МК-Гр GR-MK

За да ги исполни своите цели на политиката, Програмата ПС МК- ГР ќе 

се спроведува на четири приоритетни оски:

1.Транзиција кон економија со низок јаглерод

2.Стратешки фокус на областа Преспа

3. Поддршка и надградба на здравствените и социјалните услуги

http://www.ipa-cbc-programme.eu/

Програма за прекугранична соработка
МК-Гр GR-MK

Тематски приоритет 1 – Зајакнување на институционалните капацитети за поефективни политики за регионален 

развој

Планирани области за интервенција:

• Зајакнување на институционалниот капацитет на јавните власти, особено на оние кои имаат мандат да управуваат 

со одредена територија и на засегнатите страни

• Промовирање на размена на искуства, иновативни пристапи и градење капацитети во врска со идентификацијата, 

ширењето и преносот на добри практики меѓу актери во регионалната политика во следните области:

- Сите ОС под ПО 1. Попаметна Европа преку промовирање на иновативна и паметна економска трансформација.

- Сите ОС под ПО 2. Позелена Европа со ниска потрошувачка на јаглерод преку промовирање на чиста и правична 

енергетска транзиција, зелени и сини инвестиции, кружна економија, адаптација на климата и превенција и 

управување со ризици.

- Според ПО 4. Посоцијална Европа што го имплементира Европскиот столб за социјални права, ОС поврзани со 

образованието, социоекономската вклученост, интеграцијата на државјани на трети земји, пазарот на труд, 

здравствената заштита и културата и одржливиот туризам.

- Сите СО под ПО 3. Поповрзана Европа преку зајакнување на мобилноста и регионалната ИКТ поврзаност.

- Сите ОС под ПО 5. Европа поблиску до граѓаните преку поттикнување на одржлив и интегриран развој на 

урбаните, руралните и крајбрежните области и локални иницијативи.

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Програма за прекугранична соработка
МК-AL AL-MK

Буџетот на Програмата ПС МК-AL изнесува EUR 13 790 000 со стапка на 

кофинансирање од 80-20% помеѓу придонесот на ЕУ и националните 

партнери.

https://ipacbc-mk-al.eu/mk/

Програма за прекугранична соработка
МК-AL AL-MK

ТП2: Заштита на животната средина, адаптација на климатските промени и

ублажување, превенција и управување со ризик.

SO1: Зголемени капацитети на јавните служби кои се справуваат со одговор на катастрофи.

SO2: Подобрена заштита на животната средина на прекуграничниот регион

Планирани области за интервенција:

• Зајакнување на механизмот за цивилна заштита

• Подобрување на капацитетите за итни служби

• Зголемување на свеста на локалното население и посетителите/туристите за одговор при 

катастрофи

• Подобрување на прекуграничното управување со заштитните подрачја

• Зголемување на капацитетите на локалните власти и другите засегнати страни (НВО, 

универзитети, истражувачки центри итн.) за заштита на животната средина

• Зголемување на свеста на локалното население и посетителите/туристите за заштита на 

животната средина

https://ipacbc-mk-al.eu/mk/
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Програма за прекугранична соработка МК-AL

AL-MKTC 4: Подобрена деловна средина и конкурентност.

ТП5: Туризам и културно и природно наследство;

SO1: Да се зајакне одржливиот туризам на природното и културното наследство во програмската 

област.

СО2: Зајакнување на културната соработка, заштита и унапредување на културното и природното 

наследство.

Планирани области за интервенција:

• Подобрување на можностите за создавање бизнис/МСП во туристичкиот сектор преку идентификување, развој и 

промоција на клучните недоволно искористени локални ресурси (занаетчиство, конзервација, локална гастрономија 

итн.)

• Поддршка на иницијативи насочени кон жените и младите во руралните области, вклучително и мерки за промоција 

на обука и (само)вработување, насочени кон маркетинг на традиционални производи (занаетчиство, конзерва, локална 

гастрономија, итн.)

• Зајакнување на капацитетите на туристичките претприемачи

• Поддршка на заеднички иницијативи за обновување, заштита и промоција на локациите со културно и природно 

наследство

• Подобрување на инвестициите во туризмот

• Зголемување на свеста на населението и туристите/посетителите за богатството на природното и културното 

наследство и потребата од негово заштита и одржливо искористување

https://ipacbc-mk-al.eu/mk/

Програма за прекугранична соработка МК-
KOS KOS-MK

Косовскиот дел од програмската област вклучува два економски региони и 17 општини со вкупно 529 населени места:

● Источен економски регион (подобна област), е составен од општините Гњилане/Гњилане, Каменица/Каменица, 

Вити/Витина, Ново Берда/Ново Брдо, Феризај/Урошевац, Качаник/Качаник, Штерпце/Штрпце, Хани и Елезит/Елез Хан 

, Ранилуг/Ранилуг2, Партеш/Партеш3 и Клокот/Клокот

● Јужен економски регион (подобна област), е составен од општините Призрен, Сухарека/Сува Река, 

Малишево/Малишево, Драгаш/Драгаш, Раховец/Ораховац и Мамуша/Мамуша.

Подобната област на Република Македонија вклучува три региони: полошки, североисточен и скопски регион. Се состои од 

32 општини плус градот Скопје вклучувајќи 518 населени места (шест градови и 512 села):

● Полошкиот регион (подобно подрачје) опфаќа 9 општини: Боговиње, Брвеница, Гостивар, Јегуновце, Маврово и 

Ростуша, Теарце, Тетово, Врапчиште и Желино.

● Североисточниот регион (подобно подрачје) опфаќа 6 општини: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, 

Ранковце и Старо Нагоричане.

● Скопскиот регион (подобно подрачје) опфаќа 17 општини: Арачиново, Чучер-Сандево, Илинден, Петровец, Сопиште, 

Студеничани и Зелениково. Градот Скопје е административна единица и опфаќа 10 општини: Аеродром, Бутел, Чаир, 

Центар, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај и Шуто Оризари.

https://cbc-kosovo-northmacedonia.eu/
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Програма за прекугранична соработка
МК-KOS 2021- 2027 KOS-MK

Тематски приоритет 1 - Конкурентност, деловно опкружување и развој на 

мали и средни претпријатија, трговија и инвестиции (ТП 8)

Планирани области за интервенција:

● Поддршка на нови производи со прекуграничен туристички потенцијал

● Подобрување на маркетингот и комерцијализацијата на производите и 

услугите на локално и на меѓународно ниво

● Зголемување на капацитетите на трговските и туристичките организации 

и локалните власти за стратегии за промоција

● Поддршка на практикантите да се стекнат практично искуство за да 

влезат во работната сила

● Зголемување на поддршката за започнување бизнис

● Зголемување на понудата на курсеви за професионална обука

https://ipacbc-mk-al.eu/mk/

Програма за прекугранична соработка
МК-KOS 2021- 2027 KOS-MK

Тематски приоритет 2 - Заштита на животната средина, адаптација и 

ублажување на климатските промени, превенција и управување со ризик 

Планирани области за интервенција:

• Зголемување на свеста за прекугранична заштита на животната 

средина/климатските промени/заштита на природата за да се промовира 

одржливоста кај целните групи

• Поддршка на заеднички планови за управување и капацитети за заштита 

на животната средина и национални катастрофи

• Поттикнување на практики на циркуларна економија

https://ipacbc-mk-al.eu/mk/
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Балкан медитеран 2014-2020

● ИНТЕРЕГ Балкан-Медитеран е програма за соработка, која произлегува и 

од силната волја на земјите учеснички да ја промовираат соработката во 

областа на Југоисточна Европа 

● Програмата опфаќа пет (5) земји, три (3) земји-членки на ЕУ (Бугарија, 

Кипар и Грција) и две (2) земји кандидати, Албанија и Република Северна 

Македонија.

● BalkanMed е фокусиран на решавање на два клучни предизвици: 

територијална конкурентност и животна средина. 

● Програмата ги има следните две приоритетни оски:

● - Приоритетна оска 1: „Претприемништво и иновации“

● - Приоритетна оска 2: „Животна средина“

Стратегија за Јадранско јонскиот регион

● Од април 2020 година, Северна Македонија е деветтата земја 

учесничка во Стратегијата на ЕУ за Јадранскиот и Јонскиот регион 

(EUSAIR), придружувајќи им се на Хрватска, Грција, Италија, Словенија, 

Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. 

● Северна Македонија ќе учествува во сите структури на управување 

на Стратегијата, со координативна улога во столбот 2 (Поврзување на 

регионот), заедно со Италија и Србија. Целта на овој столб е да 

развие меѓусебно поврзани одржливи транспортни и енергетски 

мрежи во макро-регионот.
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ADRION програма

● ADRION програмата е европска транснационална програма која 

инвестира во регионални иновациски системи, културно и природно 

наследство, отпорност на животната средина, одржлив транспорт и 

мобилност, како и градење капацитети. Со здружување на десет 

земји-партнери, ADRION има за цел да дејствува како двигател на 

политиките и иноватор во управувањето во корист на повеќе од 70 

милиони луѓе во регионот на Јадранот и Јонското Море.

https://www.adrioninterreg.eu/

ADRION програма

● За наредните години, буџетот на АДРИОН Програмата изнесува 160 

милиони евра, со придонес на ЕУ од 136 милиони евра. Во рамките 

на идната шема за финансирање, зелената политика ќе игра главна 

улога, со 54% од вкупните распределби насочени кон теми за 

животната средина, вклучително и прилагодување кон климатските 

промени, биодиверзитет и циркуларна економија. Остатокот од 

ресурсите ќе ги покрие иновациите (29%), одржливата мобилност 

(9%) и поддршката за управувањето на EUSAIR (8%).

https://www.adrioninterreg.eu/
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ADRION програма

Тематски приоритет (ПО) 1 – Попаметна Европа преку промовирање на иновативна 

и паметна економска трансформација

• Планирани области за интервенција:

• Развивање и унапредување на капацитетите за истражување и иновации и 

прифаќање на напредни технологии

• Развивање на вештини за паметна специјализација, индустриска транзиција и 

претприемништво

Тематски приоритет (ПО) 2 – Позелена Европа со ниска потрошувачка на јаглерод 

преку промовирање на чиста и правична енергетска транзиција, зелени и сини 

инвестиции, кружна економија, климатска адаптација и превенција и управување со 

ризици

• Планирани области за интервенција:

• Промовирање на приспособување кон климатските промени и превенција од ризици 

од катастрофи и отпорност, земајќи ги предвид пристапите засновани на екосистемот

https://www.adrioninterreg.eu/

ADRION програма

Тематски приоритет (ПО) 2 – Позелена Европа со ниска потрошувачка на јаглерод 

преку промовирање на чиста и правична енергетска транзиција... (продолжува):

• Промовирање на транзицијата кон кружна и ефикасна економија

• Подобрување на заштитата и зачувувањето на природата, биодиверзитетот и 

зелената инфраструктура, вклучително и во урбаните средини, и намалување на сите 

форми на загадување

Тематски приоритет (ПО) 3 – Поврзана Европа преку подобрување на мобилноста и 

регионалната ИКТ поврзаност

• Планирани области за интервенција:

• Развој и подобрување на одржлива, климатски отпорна, интелигентна и 

интермодална национална, регионална и локална мобилност, вклучувајќи подобрен 

пристап до TEN-T и прекугранична мобилност

https://www.adrioninterreg.eu/

25

26

https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.adrioninterreg.eu/


Подарок 5 новогодишни сесии - ден 4 27-Dec-22

Проефект Иново, www.proefekt.mk 14

Програма Interreg Euro-MED
Отворена е Interreg MED во која од минатата година Мк е дел на оваа група на 14 

држави (10 ЕУ и 4 ИПА земји) со вкупно 69 региони. Буџетот е 294 милиони евра за 

целиот период 2021-2027 година, и ќе се намени за регионални проекти во овие 

области:

1. Зајакнување на иновативната одржлива економија.

2. Заштита, обновување и валоризирање на природната средина и наследството

3. Промовирање зелени области за живеење

4. Подобрување на одржливиот туризам (тема која ќе биде дел на сите три 

претходни приоритети)

https://interreg-euro-med.eu/en/

Прв повик за грантови –2022
Приоритет 3 – управување во Медитеранот за Специфичната цел 6.6 Акции за поддршка 
на подобро управување со соработката
Притоа ќе се финансираат два типа на проекти во областа на управувањето:
Тематските проекти на заедницата ја олеснуваат размената и развојот на синергија 
помеѓу тематските проекти. Тие развиваат техничко знаење што ги вградува 
резултатите од проектите и стратегиите за поддршка на ефективно пренесување на 
нивните резултати на други територии или засегнати страни.
Проекти за институционален дијалог, кои ја поддржуваат ефективната соработка на 
сите засегнати страни засегнати од мисиите на Еур Мед програмата. Тие ги 
оптимизираат условите за трансфер и вклучување на резултатите од проектот во 
практиките и јавните политики за да го подобрат управувањето на транснационално 
ниво во и надвор од Програмската област.

Програма Interreg Euro-MED
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Вториот повик за предлози е објавен во рамките на програмата Interreg Euro-MED со акцент 

на тема „Попаметен и позелен Медитеран“, и тоа:

● • Попаметен Медитеран:

● o специфична цел 1.1. „Развој и зајакнување на истражувачки и иновациски капацитети и 

воведување напредни технологии“

● • Позелен Медитеран:

● o специфична цел 2.6 „Промовирање на транзицијата кон кружна и ефикасна економија“,

● o 2.4 „Промовирање на адаптација кон климатските промени и спречување на ризик од 

катастрофи и отпорност земајќи ги предвид екосистемските пристапи“,

● o 2.7 „Подобрување на заштитата и зачувувањето на природата, биодиверзитетот и 

зелената инфраструктура, вклучително и во урбаните средини, и намалување на сите 

форми на загадување“.

Програма Interreg Euro-MED

● 65 часа обука и менторска 

поддршка:
○ 19 работилници од по 3 часа за 2 

месеци

○ 7.5 часови менторска поддршка

● Договор за комплетирање на 

целосна апликација за 2+2 месеци 

● Секој учесник се води од клучниот 

принцип на работа „Активна подготвка 

на проект за грант низ учење, редовно 

учество, сопствена работа и менторска 

поддршка во текот на целиот период на 

Грант академијата“;

Зошто да се учествува во Грант Академијата ?

Од 23 јануари 2023

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-
2023
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● Од оние учесници и тимови кои 

напишале проект за време на Грант 

Академија, 71.4% или скоро три од 

четири проекти добиле поддршка 

за грант 

● Пријавување за зимска грант 

академија (23 јан.- 27 мар. 2023)

И уште поважна причина за 

учество

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-2023

Ви благодарам!!!

Зоран Стојковски

Проефект Иново, Мк
E-mail: zо.stojkovski@gmail.com

info@proefekt.mk,

Мобилен телефон: +389 70-355-095
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