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Стратешки цели и приоритети дефинирани во планскиот документ:
1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување
на инвеститори во регионот
Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот
Транспорт, комуникации и просторно планирање
Поттикнување на развојот на подрачјата со специфични развојни потреби
2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности во регионот

2.1. Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот
2.2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
2.3. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население
3. Сочувана и унапредена животна средина
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Регионално управување со комуналниот цврст отпад
Заштита на водните ресурси
Одржливо користење на енергијата
Климатски промени и заштита на биодиверзитетот
4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за
земјоделски и рурален развој

4.1. Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој
на регионот
4.2. Подобрување на капацитетите во земјоделството и промоција на земјоделството и
руралниот развој
5. Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на
селективните видови на туризам
5.1. Развој на селективни видови на туризам ( планински, рурален, културен и спа туризам)
5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитетите за развој во туристичкиот сектор

Причини за изработка на планскиот документ
Програмата за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019 е среднорочен плански документ,
изработен во согласност со ревидираната Стратегијата за регионален развој на Република
Македонија 2009 - 2019. Со програмата се утврдуваат среднорочните цели на регионалниот
развој, како и приоритетите и мерките со кои ќе се придонесе кон остварување на среднорочните
цели. Програмата е подготвена согласно членовите од 12 до 14 од Законот за Рамномерен
регионален развој. Методологијата која е користена за подготовка на програмата е согласно
Правилникот за методологија за изработка на планските документи за регионален развој.

