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Резиме
Согласно Договорот за услуги за подготовка на концепт решенија за
предлог проект и пополнување на Формулар за аплицирање склучен во рамки
на проектот „Регионални форуми во заедницата” на почетокот на Ноември 2020
година, започнато е со имплементирање на активностите предвидени со
проектната задача. Договорот е имплементиран во период од почеток на
Ноември до 15 декември.
Во рамките на договорните активности идентификувани се 29 предлог
проекти, од кои врз основа на дефинирани критериуми за пред-селекција
(соодветна област и подобласт, готовност за реализација (зрелост), регионален
карактер и буџет) дефинирани се 15 концепти на предлог проекти. Од нив, 5
концепти беа избрани од страна на Советот за развој на Источен плански регион
на XVIII-тата редовна Седница и овие концепти беа презентирани во рамките на
II Форум, на кој учесниците преку онлајн анкета во периодот 01-03.12.2020
година извршија приоретизација на предложените концепти.
За првите три приоритетни концепти беше подготвена анализа од повеќе
аспекти и истите беа приоретизирани врз основа на најдобра вредност за
вложените средства. Предложениот редослед на концептите беше усвоен од
страна на Советот за развој на Источен плански регион на XIX-тата редовна
Седница, со тоа што два концепти беа споени во еден предлог проект и се усвои
конечната Годишна листа на предлог проекти кои ќе бидат аплицирани за
финансирање во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој во
2021 година.
За усвоените предлог-проекти подготвени се Формуларите за
аплицирање и се поднесени за аплицирање од Програмата за рамномерен
регионален развој за 2021 година.
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Прва Форумска сесија – определување на приоритетни
области
Поради ситуацијата со Ковид пандемијата, Првата форумска сесија во
рамките на Програмата „Регионални форуми во заедницата“ во Источниот
плански регион се одржа онлајн во период од 04-09.11. 2020 година. Врз основа
на гласовите од учесниците на онлајн анкетата, избрани се следните
приоритетни области и под области:
1. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности во
регионот
1.1. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население
1.2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
2. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање
2.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски
предности за привлекување на инвеститори во регионот
2.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот

Идентификација на концепт на предлог – проекти
Состаноци со градоначалници
Со цел идентификација на предлог проекти во областите кои беа избрани
во текот на првата форумска серија, се одржаа состаноци со градоначалниците
и/или претставниците на секој од општините во Источниот плански регион.
Состаноците се одржаа во периодот 12-13.11.2020 година, а со градоначалникот
на општина Пробиштип, поради тоа што градоначалникот беше во изолација,
состанокот се одржа онлајн на 16.11.2020 година.
Состаноците во општините Штип, Карбинци, Кочани, Зрновци, Македонска
Каменица, Пехчево и Берово се одржаа со Градоначалниците и претставници на
соодветните сектори, додека состаноците во општините Виница и ЧешиновоОблешево се одржаа со претставници од одделенијата за локален развој.
На состаноците беа претставени предлог проектите за кои постои основна
документација, односно оние проекти кои се спремни за имплементација.
Во текот на состаноците беа идентификувани вкупно 29 проекти.
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Предлог концепти
После одржаните состаноци и идентификуваните предлог проекти се
пристапи кон пред-селекција на предлог проектите и тоа врз основа на следните
критериуми:
• Област и подобласт
• Готовност за реализација (зрелост)
• Регионален карактер
• Буџет
Беа селектирани следните 15 концепти на предлог проекти:
1. Подобрување и пристап до туристичките атрактивности во Источниот
плански регион - изградба на енергетски ефикасно осветлување во
Туристичката населба Беровско езеро - Општина Берово;
2. Подобрување на инфраструктурата во Источниот плански регион преку
изградба на локален пат во Туристичката населба Беровско езеро Општина Берово;
3. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел - II фаза - Општина
Делчево;
4. Канали за наводнување, одводнување и каскади на река Зрновка Општина Зрновци;
5. Среќна младина – Светла иднина - Општина Штип;
6. Електрично осветлување на археолошкиот локалитет “Баргала”- Општина
Карбинци;
7. Доизградба на патот од с.Пантелеј до с.Турско Рударе (патен правец с.
Пантелеј - с. Рајчани) - Општина Кочани;
8. Уредување на градскиот парк во општина Кочани - Општина Кочани;
9. Изградба на систем за одведување и третман на отпадни фекални и
атмосферски води во СРЦ Пониква - Општина Кочани;
10. Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадните води во
с. Соколарци-II фаза - Општина Чешиново-Облешево;
11. Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска
Каменица - Општина Македонска Каменица;
12. Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново –
Општина Пробиштип;
13. Изработка на комплетна техничка документација за санација и
рекултивација на старо хидројаловиште Злетово, (јаловишна депонија) –
Општина Пробиштип;
14. Пристапен пат до ЈЗУ Клиничка болница – Општина Штип;
15. Рекреативен центар во туристичка населба Рамна река – Општина
Пехчево.
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Селекција на предлог концептите - Совет на градоначалници
На 27.11.2020 година онлајн се одржа XVIII-тата седница на Советот за
развој на Источен плански регион. На советот од страна на експертот беа
презентирани идентификуваните концепти на предлог проекти. По завршување
на презентацијата, беа усвоени 5 концепти кои влегоа во втората фаза на
селекција на предлог проекти за финансирање преку Програмата за рамномерен
регионален развој во 2021 година.
Следните концепти беа усвоени:
1. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел - II фаза;
2. Смарт и авантуристички паркови во Источен плански регион – Општина
Штип и Општина Кочани;
3. Поставување на енергетско-ефикасно осветлување на дел од
магистрален пат влез - излез Општина Македонска Каменица;
4. Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново;
5. Развој на спортско-рекреативен и езерски туризам и подобрување на
инфраструктурата во Источен плански регион преку изградба на
локален пат во Туристичката населба Беровско езеро.
Бидејќи кај еден од усвоените концепти дојде до спојување на два
концепти, за предлог проектот „Смарт и авантуристички паркови во Источен
плански регион – Општина Штип и Општина Кочани“, беше подготвен нов
концепт кој ги содржи концептите од двата претходно поединечни предлог
проекти.

Втора Форумска сесија – приоретизација на концепт
решенијата
На 01.12.2020 година беше започната реализација на прашалникот во
рамките на Втората форумска сесија. Со цел дефинирање на приоритетите
беше подготвен прашалник, на кој учесниците во оваа форумска сесија ги
дефинираа приоритетите во однос на предложените концепти на предлог
проектите.
Истовремено, учесниците на анкетата имаа можност да даваат
коментари, предлози и сугестии за подобрување на предложените концепти.
Вкупно се добиени преку 150 коментари и предлози. Дел од овие предлози и
коментари беа усвоени и концептите беа коригирани.
На 07.12.2020 година преку организација на онлајн настан беа
презентирани резултатите од Втората форумска сесија и рангирањето на
финалните концепти на предлог проектите.
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Анализи
По добивање на резултатите од Втората форумска сесија, се изврши
спојување на двата предлог проекти за локалитетите Лесново и Беровско Езеро
и се формулираше нов концепт за предлог проект „Подобрување на
инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување
на локалитет Лесново“.
Со цел согледување на изводливоста на секој предлог проект, како и
согледување на Најдобра вредност за вложени средства, дефинираните
концепти за предлог проектите беа анализирани по претходно дефинирани
критериуми и тоа:
 Спремност на проектот за имплементација
 Анализа (проценка)
 Финансиски придобивки
➢ Директни финансиски придобивки
➢ Индиректни финансиски придобивки
 Економски придобивки
 Социјални придобивки
 Животна средина
 Најдобра вредност за вложени средства (1.000.000,00 денари)
Со цел дефинирање на вредноста на вложените средства беше
подготвена табела за бодување на секој од претходно споменатите критериуми.
Корисност

Максимум

•

Директни финансиски придобивки

15

•

Индиректни финансиски придобивки

10

•

Економски придобивки

25

•

Социјални придобивки

25

•

Животна средина

25

Вкупно бодови

100
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Оценка

Вредноста на секој предлог проект се дефинираше на еден милион
вложени денари, по следната формула Вкупен број на бодови / Проценет
буџет во денари во милион денари
Врз основа на извршените анализа добиени се следните резултати:
1.

Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза

4,56

2.

Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува
низ Македонска Каменица

3,66

3.

Збогатување на содржините за рекреација во Источен
регион – Смарт и авантуристички паркови во општините
Штип и Кочани

2,92

4.

Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот локален пат во Берово и доуредување на локалитет
Лесново

2,85

Дефинирање на листа на предлог проекти -Совет на регионот одлука за
предлог проекти кои ќе се аплицираат
На XIX-тата Седница на Советот за развој на Источен плански регион која
се одржа онлајн, резултатите од извршените анализи на предложените концепти
на предлог проектите беа презентирани пред градоначалниците кои беа
присутни на седницата. По завршување на презентацијата беше донесена
Одлука за утврдување на Годишната листа на предлог проектите кои ќе бидат
поднесени за финансирање во рамките на Програмата за рамномерен
регионален развој за 2021 година.
•
•
•
•

Следните предлог проекти ќе бидат предложени за финансирање:
Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел ( II фаза)
Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска
Каменица
Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт и
авантуристички паркови во општините Штип и Кочани
Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат
во Берово и доуредување на локалитет Лесново

За сите предлог проекти се подготвија Формулари за аплицирање.
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