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Врз основа на член 10 став 3, член 14 став 1, член 22 став 1 алинеа 3 од Законот
за рамномерен регионален развој („Службен Весник на РСМ“ бр. 24/21 и 174/21)
и член 2 став 1 алинеа 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на
Источен плански регион бр. 02-206/1 од 29.06.2021 година, а во врска со член 30
став 1 алинеа 2 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен Весник
на РСМ“ бр. 24/21 и 174/21) и член 4 став 1 алинеа 2 од Одлуката за основање
на Центар за развој на Источниот плански регион (од 2008 година и од 2021
година), Советот за развој на Источен плански регион на II-та Седница одржана
на ден 24.12.2021 година во општина Штип, го донесе следниот
ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА
За спроведување на Програмата за развој на
Источен плански регион
2021-2026

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот
плански регион 2021-2026 година во 2022 година ги содржи сите неопходни
оперативни чекори за имплементација на приоритетите и целите како и
финансиската рамка која треба да биде покриена од буџетските средства на
Владата на Република Северна Македонија (Министерство за локална
самоуправа - Биро за регионален развој) наменети за рамномерен регионален
развој, средства од Програмите на линиските министерства за регионален
развој, средства од претпристапни фондови на Европската Унија како и средства
од различни програми и донатори.
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Вовед
Законот за рамномерен регионален развој („Службен Весник на РСМ“ бр.
24/21 и 174/21) заедно со регулативата во неколку други сектори ја сочинуваат
основата на идниот развој на Република Северна Македонија. Стратегијата за
регионален развој на Република Северна Македонија за периодот 2021-2031 е
првиот документ на кој се основа планот за интервенции во поддршката на
регионалниот развој во Република Северна Македонија.
Врз основа на Програмата за развој на Источниот плански регион 20212026, овој Акционен план ги претставува приоритетите за развој на Источниот
плански регион во 2022 година.
Целта на овој план е да овозможи транспарентност во претставувањето
на развојниот пристап и политика, да ја информира општата јавност во
Источниот плански регион и пошироко за главните прашања во развој на
регионот во 2022 година и да овозможи координирање на активностите на
различните заинтересирани страни на централно, регионално и локално ниво за
регионалниот развој на Источниот плански регион.
Правната рамка за Акциониот план за спроведување на Програмата
за развој на Источниот плански регион во 2022 година е Законот за
рамномерен регионален развој („Службен Весник на РСМ“ бр. 24/21 и 174/21) кој
го дефинира Акциониот план како спроведбен документ, кој служи за
операционализација и спроведување на Програмата за развој на Источен
плански регион и овозможува целосен преглед на структурата на сите мерки,
односно нивна разработка и преглед на сите активности и проекти за период од
една година, во истиот се утврдени и носителите и финансиските средства за
реализација на истите. Основата за подготовка на Акциониот план за
спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2021-2026
е утврдена во член 22 од Законот за рамномерен регионален развој, кој
предвидува донесување на Годишен Акционен план за спроведување на
Програмата за развој на планскиот регион од страна на Советот за развој на
планскиот регион. Членот 30 од истиот закон предвидува Центарот за развој на
планскиот регион да го изработи акциониот план за имплементација на
Програмата за развој на планскиот регион.
Содржина на Акциониот план за имплементација на Програмата за
развој на планскиот регион, дефинира:
•
•
•
•

Стратешки цели, приоритети и мерки за спроведување на приоритетите
на регионалниот развој;
Индикатори за следење на спроведување на мерките на регионалниот
развој;
Надлежна институција за спроведување на мерките на регионалниот
развој;
Индикативна финансиска табела за висина на трошоците и извори на
финансирање на регионалниот развој.

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион за 2022 година е претставен преку табеларен
приказ кој ги следи стратешките цели и приоритети на Програмата за развој на
Источен плански регион 2021-2026 и дава преглед на мерките и активностите
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кои ги планира Центарот за развој на Источниот плански регион за остварување
на стратешките цели предвидени со Програмата, како и соодветните
индикатори за изведба. Исто така, Акциониот план ја содржи и планираната
временска рамка за спроведување на активностите во текот на 2022 година,
како и индикативните потребни ресурси и финансиски средства за
имплементација на активностите, вклучувајќи ги и можните извори за
финансирање и носителите на активностите. Потребните ресурси и
финансиски средства, како и изворите на финансирање и одговорните за
реализација на активностите кои се вклучени во Акциониот план се само
проценка за потребите на планирањето. Вистински потребните ресурси и
финансиските средства ќе се одредат во процесот на изработката на проектните
апликации и во процесот на изработка на тендерските документации за
имплементација на проектите, кога ќе се располага со повеќе информации.

Стратешки цели, приоритети, мерки и индикатори за
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион
2021-2026 во 2022 година
Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион
упатува на крајната цел што треба да се постигне.
Визијата е: Источен плански регион е конкурентна и динамична средина
во која се искористуваат потенцијалите, развиваат квалитетни човечки ресурси,
се води грижа за одржливиот развој со задоволни и среќни луѓе.
Врз основа на дефинираната Визија, како и стратегиската политика за
регионален развој на Источниот плански регион, произлезена од анализата на
SWOT факторите - поддршка на можностите за развој на регионот и
надминување на слабите страни - се дадени стратешките цели за развој на
Источниот плански регион со главните приоритети во периодот 2021-2026
година.
Стратешките цели и главни приоритети преку кои ќе се придонесе за
спроведување на визијата се прикажани во Табела бр. 1.
Реализирањето на овие цели, може да се случи единствено преку
партнерство помеѓу сите заинтересирани страни за регионалниот развој, како и
со фокусирани активности врз основа на ресурсите во регионот, надворешните
инвестиции и привлекувањето на средства од национални и меѓународни
програми и фондови.
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Табела 1
Стратешки цели

1.

Развој на конкурентна и иновативна
регионална
економија,
преку
осовременување
на
инфраструктурата, привлекување
на инвестиции и работна сила
прилагодена на потребите на
пазарот на трудот

Приоритети
1.1. Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со
конкурентска предност
1.2. Подобрување на конкурентноста и иновацискиот потенцијал на постојните претпријатија
1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето
1.4. Подобрување на просторното и урбанистичко планирање и осовременување на инфраструктурата
1.5. Постигнување на поголема продуктивност и конкурентност на работната сила преку унапредување на
нејзините вештини и компетенции
2.1. Зајакнување на капацитетите за образование и социјална заштита

2.

Обезбедување на квалитетни и
инклузивни социјални, образовни и
здравствени услуги

2.2. Создавање услови за квалитетно образование
2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории
2.4. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и промоција на циркуларна економија

3.

Одржливо управување со животната
средина и природните ресурси

3.2. Управување со заштитени подрачја и заштита на биодиверзитетот
3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата
3.4. Справување со последиците од климатските промени
3.5. Промоција на енергетска ефикасност (ЕЕ) и искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ)

4

Конкурентно
земјоделство
и
подобар квалитет на живот во
руралните средини

5

Зацврстување на Источен плански
регион како атрактивна туристичка
дестинација

4.1. Зголемување на производствени капацитети преку воведување на нови технологии и практики за
подобрување на конкурентноста на земјоделското производство
4.2. Воспоставување на агро-индустриска зона за Источниот регион
4.3. Промоција на родова еднаквост и диверзифицирање на економските активности во руралните средини
4.4. Подобрување на квалитетот на живот во селата, подрачјата со специфични развојни потреби и подрачја
во фаза на сериозна депопулација
5.1. Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот
5.2. Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот
5.3. Создавање и промоција на интегрирана регионална туристичка понуда
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1. Надлежна институција за спроведување на мерките на регионален
развој
Носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален
развој како и улогата и одговорностите на различните учесници во процесот на
планирањето и спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански
регион, се дефинирани со Законот за рамномерен регионален развој:
•
•
•
•

Владата на Република Северна Македонија;
Советот за рамномерен регионален развој на Република Северна
Македонија;
Министерството за локална самоуправа; и
Советот за развој на Источeн плански регион.

Во планирањето на регионалниот развој и спроведувањето на планските
документи за регионален развој учествуваат:
•
•
•

Бирото за регионален развој;
Центарот за развој на Источен плански регион и
Единиците на локалните самоуправи во состав на Источен плански
регион: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани,
Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и
Штип.

Советот за развој на Источен плански регион е тело за усогласување и
спроведување на развојната политика на планскиот регион преку креирање на
планските документи за развој на регионот, координација на носителите на
развојот во регионот, како и промовирање на прекуграничната соработка со
региони од други држави.
Центaрот за развој на Источен плански регион има улога на оперативно
тело чија основна функција е подготовка и реализација на планските документи
за развој на Источен плански регион. Центрите за развој за својата работа
одговараат на Советите за развој на планските региони.
Единиците на локалната самоуправа: Берово, Виница, Делчево,
Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип,
Чешиново-Облешево и Штип заеднички учествуваат во подготовката и
имплементацијата на регионалните проекти, но истовремено подготвуваат и
спроведуваат проекти за развој на урбаните подрачја и оддржлив урбан развој,
за развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата кои се
наоѓаат на нивна територија.
Со цел максимално да се користат расположливите финансиски ресурси
за регионален развој, сите надлежни институции за спроведување на мерките за
регионален развој треба да остварат висока меѓусебна координација и взаемна
соработка при креирањето и реализацијата на проектите од значење за
регионот.
Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот
плански регион за 2022 година ја претставува првата рамка за воспоставување
и развој на системот за поддршка на регионалниот развој во Источниот плански
регион и основа за соработка со линиските министерства, донаторите и другите
чинители заинтересирани за вклучување во процесот на реализација на
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стратешките цели предвидени со Програмата за развој на Источeн плански
регион 2021 - 2026 година.

Индикативни извори на финансирање на регионалниот развој
Согласно Членот 35 од Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен Весник на РСМ“ бр. 24/21 и 174/21), како извори на финансирање на
регионалниот развој се јавуваат:
1. Буџетот на Република Северна Македонија;
2. Буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје;
3. Фондовите на Европската Унија;
4. Други меѓународни извори;
5. Донации и спонзорства од физички и правни лица и
6. Други средства утврдени со закон.
Во членот 36 од истиот закон се дефинирани следните инструменти за
поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; неповратни грантови;
финансирање и кофинансирање на подготовка на анализи, студии, плански
документи и акциони планови; финансирање на градењето на
институционалните капацитети за регионален развој на Република Северна
Македонија; како и државна помош во вид на заеми под поволни услови;
гаранции за заеми; осигурување на кредити; даночни олеснувања; субвенции,
лизинг; и други инструменти согласно закон.
Со Одлуката за класификација на планските региони според степенот на
развиеност за 2019 година со која планските региони се класифицирани врз
основа на Одлуката за поблиски критериуми и индикатори за определување на
степенот на развиеност на планските региони, Источниот плански регион се
наоѓа на трето место по развиеност од планските региони. Предвидено е
Источниот плански регион да добива 11,3% од вкупните расположливи
средства кои, на годишно ниво, ќе се издвојат од Буџетот на Република
Северна Македонија.
Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на
Владата на Република Северна Македонија кои се преземаат за реализација на
стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе
документи на Владата на РСМ. Средствата за финансирање на владините
програми се обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од
Светска Банка и други меѓународни финансиски институции. Утврдените
владини програми се усогласуваат со редовните активности на одделните
министерства со давање на приоритет за нивното финансирање. Со фискалната
политика утврдена во Буџетот за 2022 година ќе се обезбеди имплементација на
Програмите за регионален развој за 2022 година, континуитет во реализацијата,
како и следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети.
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Акционен план за 2022 година за спроведување на Програмата за
развој на Источен плански регион 2021-2026 година
Акциониот план за 2022 година е основа за следење на имплементацијата
на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година и основа
за мерење на перформансите на Центарот за развој на Источен плански регион
во реализацијата на проектните активности.
Во табела број 2 се дадени потребните финансиски средства за
реализација на планираните активности (проекти) во 2022 година, групирани
според стратешките цели и приоритети дадени во Програмата за развој, додека
во табеларниот дел од планот детално се прикажани сите планирани проектни
активности (проекти) по програми, индикаторите, временската рамка, буџетот и
носителите на активностите.
Табела бр. 2
Приоритет 1
СЦ 1

39.542.767,00

СЦ 2

2.460.000,00

СЦ 3

100.000.000,00

СЦ 4

14.760.000,00

СЦ 5

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 5

7.915.000,00

78.101.102,00

125.558.869,00

39.702.907,00

4.200.000,00

46.362.907,00

46.425.367,00

900.000,00

3.000.000,00

9.778.470,00
64.962.426,00

Вкупно МКД

150.325.367,00
24.538.470,00

2.320.000,00

67.282.426,00
Вкупно:

414.068.039,00
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С.Ц. 1. Развој на конкурентна и иновативна регионална економија, преку осовременување на инфраструктурата, привлекување на инвестиции и
работна сила прилагодена на потребите на пазарот на трудот
Приоритет 1.1. Поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции во сектори со конкурентска предност
Р. Б.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.

Мерка
Промоција на регионот,
неговите конкурентски
предности и
инвестициски можности
Подобрување на
инвестициската клима и
овозможување на
погодности за домашни
инвеститори
Подобрување на
инвестициската клима и
овозможување на
погодности за домашни
инвеститори

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

Изработени технички
документации

2022

7.439.814,00

ЦРИПР, општините
од ИПР, МЛС-БРР,
УНДП

Градски пазар во Делчево – затворен и
отворен дел – фаза II

Изграден градски
пазар со отворен и
затворен дел

2022

18.853.783,00

ЦРИПР, општина
Делчево, МЛС-БРР

Водоснабдување во индустриска зона
Чуката

Вкупна должина од
2.700 м

2022

13.249.170,00

ЦРИПР, општина
Пехчево

Активности
Изработка на технички документации
за унапредување и промоција на
конкурентските предности на Источен
плански регион

Приоритет 1.3. Поттикнување на претприемништвото и самовработувањето
Р. Б.

1.3.5

1.3.5.

Мерка
Формирање,
зајакнување и
вмрежување на
организации за
поддршка и
поттикнување на
претприемништвото и
самовработувањето
Формирање,
зајакнување и
вмрежување на
организации за
поддршка и
поттикнување на
претприемништвото и
самовработувањето

Активности

Организирање на регионални форуми
на заедницата

Промоција на успешни приказни за
претприемништво во ИПР, обуки за
млади претприемачи

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

Одржани регионални
форуми

2022

400.000,00

ЦРИПР, МЛС, SDC

Изработени
промотивни видео
записи и планови за
поттик на
претприемништвото во
ИПР

2022

465.000,00

ЦРИПР, МЛС, SDC
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1.3.5

Формирање,
зајакнување и
вмрежување на
организации за
поддршка и
поттикнување на
претприемништвото и
самовработувањето

Идентификација на проектен предлог
за аплицирање во Прв повик за
проектни апликации од Програма за
прекугранична соработка 2021-2027

1.3.6.

Стимулирање на
социјално
претприемништво

Спроведување на пилот проект за
социјално претприемништво и јакнење
на капацитетите на општините

Изработена проектна
документација

2022

900.000,00

ЦРИПР

Реализиран 1 проект и
зајакнати капацитети

2022

6.150.000,00

ЦРИПР, МТСП, ЕУ и
општините од ИПР

Приоритет 1.4 Подобрување на просторното и урбанистичко планирање и осовременување на инфраструктурата
Р. Б.

Мерка

Активности

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

1.4.1.

Изработка на студии,
просторно урбанистичка и техничка
документација

Изработка на техничка документација
за изградба и адаптација на домови за
стари лица во Источен плански регион

Изработени комплетни
основни проекти и
ревизија за домови за
стари лица

2022

2.000.000,00

ЦРИПР, општините
од ИПР

1.4.1

1.4.2.

1.4.2

Изработка на студии,
просторно урбанистичка и техничка
документација
Подобрување и
осовременување на
постојната и изградба на
нова сообраќајна
инфраструктура
Подобрување и
осовременување на
постојната и изградба на
нова сообраќајна
инфраструктура

Изработка на Урбанистички планови за
села во ИПР

Изработени 22 УПС

2016-2022

11.443.047,00

ЦРИПР, АФПЗРР,
Општини: Карбинци,
Кочани, Пехчево,
Македонска
Каменица,
Чешиново-Облешево
и Зрновци

Локален пат Зрновци до м.в. Под Лески
спој со индустриска зона на Општина
Виница

Изграден пат во
должина од 2 км

2022

15.000.000,00

ЦРИПР, општина
Зрновци

Поставување на енергетско-ефикасно
осветлување на дел од магистрален пат
влез - излез Општина Македонска
Каменица

Подобрена патна
инфраструктура во
должина од 2.190м

2022

10.388.055,00

ЦРИПР, МЛС/БРР,
општина Македонска
Каменица
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1.4.2

Подобрување и
осовременување на
постојната и изградба на
нова сообраќајна
инфраструктура

Изградба на локалени патишта за
поврзување на села и поврзување на
урбани средини со села

1.4.6

Промовирање на
„паметни“ смарт
општини и подобра
дигитална поврзаност

Дигитализација на општинските услуги

Вкупно СЦ1:

Изграден пат во
должина од 6,5 км

2022

36.800.000,00

ЦРИПР и општините
во состав на ИПР

Развиен систем за
овозможување еуслуги на општините

2022

2.470.000,00

ЦРИПР, УНДП,
општините од ИПР

125.558.869,00
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С.Ц.2. Обезбедување на квалитетни и инклузивни социјални, образовни и здравствени услуги
Приоритет 2.2: Создавање услови за квалитетно образование
Р. Б.

Мерка

2.2.1

Подобрување на
содржината, условите за
учење и квалитетот во
предучилишното
образование

Активности

Реализација на проект од домен на
детска заштита

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

Реализација на проект
за подобрување на
условите во
образованието

2022

2.460.000,00

ЦРИПР, Јапонска
Амбасада

Приоритет 2.3. Зголемување на социјалната инклузија на сите ранливи категории
Р. Б.

Мерка

Активности
Реализација на регионален
инфраструктурен проект од домен на
социјална заштита во рамки на
проектот „Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој – 2
фаза“, идентификуван преку
спроведени регионални форуми
Реализација на регионален иновативен
проект од домен на социјална заштита
во делот на дигитализацијана и
развивање на нови услуги за социјална
заштита, идентификуван преку
спроведени регионални форуми

2.3.2.

Подобрување на
покриеноста со установи
и услуги за социјална
заштита;

2.3.2.

Подобрување на
покриеноста со установи
и услуги за социјална
заштита;

2.3.5

Подобрување на
пристапот за сите во
јавните установи во
регионот

Енергетски ефикасен, пристапен и
достапен објект за сите – општина
Виница

2.3.8

Поттикнување на
социјална инклузија на
лица со атипичен развој
и попреченост

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

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

Изграден /
реконструиран објект
за подобрување на
услугите за социјална
заштита во регионот

2022-2023

15.000.000,00

ЦРИПР, СДЦ, МЛС

Дигитализирани
социјални услуги во
ИПР

2022-2023

2.280.000,00

ЦРИПР, СДЦ, МЛС

2022

12.010.254,00

ЦРИПР, општина
Виница, МЛС - БРР

2022

10.412.653,00

Поставена енергетски
ефикасна фасада,
изградена пристапна
рампа и лифт за лица
со посебни потреби
Партерно уредување
на објект Дом за млади
со пристап за младите
лица со хендикеп и
создаден осмислен
отворен простор во

ЦРИПР, општина
Штип, Општина
Кочани, МЛС / БРР
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градски парк за спорт и
рекреација
Приоритет 2.4: Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
2.4.2

Подобрување на
здравствените услуги

Набавка на опрема за Одделение за
неонатологија при Клиничка Болница Штип
Вкупно СЦ 2:

Набавена опрема

2022

4.200.000,00

ЦРИПР, Клиничка
Болница Штип,
Јапонска Амбасада

46.362.907,00
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С.Ц.3. Одржливо управување со животната средина и природните ресурси
Приоритет 3.1. Интегриран систем за управување со отпадот и промоција на циркуларна економија
Р. Б.

Мерка

3.1.2.

Затворање на диви
депонии

Активности
Затворање на диви депонии во 18
општини во ИПР и СИПР

Индикатори

Времетраење

Затворени 80 диви
депонии во Источен и
Североисточен плански
регион

2022-2024

Носители на
активности

Износ МКД

100.000.000,00

Општини, ЦРИПР,
МЖСПП

Приоритет 3.3. Заштита на воздухот, водата и почвата
Р. Б.

Мерка

Активности

3.3.2.

Регулација на речни
корита

Заштита од ерозија со озеленување и
изградба на канали за наводнување,
одводнување и каскади на река Зрновка

3.3.3.

Рационално
искористување на
водните ресурси

Заштита на животната средина преку
изградба на систем за одведување и
прочистување на отпадните води во с.
Соколарци - II фаза

3.3.5.

Санирање на жешки
еколошки и
индустриски точки

Идентификација на проектен предлог за
аплицирање во Прв повик за проектни
апликации од Програма за
прекугранична соработка 2021-2027

Индикатори
Регулирано речно
корито во должина од
2.217м и изградени 3
каскади
Изградена мрежа за
одведување на отпадни,
фекалии води со вкупна
должина од 4.395,73
метри
Подготвен предлог
проект

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

2022

9.437.269,00

ЦРИПР, општина
Зрновци

2022

18.988.098,00

ЦРИПР, АФПЗРР,
општина ЧешиновоОблешево

2022-2024

18.000.000,00

ЦРИПР

900.000,00

ЦРИПР

Приоритет 3.4. Справување со последиците од климатските промени
3.4.4.

Интегрирано
управување со
шумите

Идентификација на проектен предлог за
аплицирање во Прв повик за проектни
апликации од EuroMED програма

Подготвена техничка
документација

2022

Приоритет 3.5. Промоција на енергетска ефикасност (ЕЕ) и искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ)
Р. Б.

Мерка

3.5.1

Подготовка на студии
за искористување на
потенцијали на ЕЕ и
ОИЕ

Активности
Изработка на студија за „паметни“
градови
Вкупно СЦ 3:

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

Носители на
активности

Подготвена студија

2022

3.000.000,00

ЦРИПР, општини од
ИПР

150.325.367,00
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С.Ц.4. Конкурентно земјоделство и подобар квалитет на живот во руралните средини
Приоритет 4.1. Зголемување на производствени капацитети преку воведување на нови технологии и практики за подобрување на конкурентноста на
земјоделското производство
Носители на
Р. Б.
Мерка
Активности
Индикатори
Времетраење
Износ МКД
активности
Подобрување на
капацитетите на
Подготвување
на
засегнати
страни
од
Зајакнати
УГД, ЦРИПР, АППЗ,
4.1.6.
човечките
земјоделскиот сектор на мерките за климатска
капацитети на
2022-2025
14.760.000,00
Национална федерација на
ресурси во
неутралност
засегнатите лица
фармери, Еразмус+
земјоделството
Приоритет 4.4. Подобрување на квалитетот на живот во селата, подрачјата со специфични развојни потреби и подрачја во фаза на сериозна
депопулација
Носители на
Р. Б.
Мерка
Активности
Индикатори
Времетраење
Износ МКД
активности
Ревитализација и
проширување на
локалните
Изградба на пристапни патишта во подрачјата со
Реконструиран
4.4.2. патишта и
земјоделска дејност и обработлива површина во
полски пат до
2021-2022
1.534.532,00
ЦРИПР, МЗШВ
пристапот до
Источен плански регион
с. Вирче
земјоделските
површини
Ревитализација и
проширување на
локалните
Изградба на пристапни патишта во подрачјата со
Реконструирани
4.4.2. патишта и
земјоделска дејност и обработлива површина во
2022-2023
8.243.938,00
ЦРИПР, МЗШВ
полски патишта
пристапот до
Источен плански регион
земјоделските
површини
Вкупно СЦ 4:

24.538.470,00
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С.Ц.5. Зацврстување на Источен плански регион како атрактивна туристичка дестинација
Приоритет 5.2. Подобрување на туристичката инфраструктура во регионот
Носители на
активности

Р. Б.

Мерка

Активности

Индикатори

Времетраење

Износ МКД

5.2.1

Подобрување на
квалитетот на
постојната
туристичка
инфраструктура

Подобрување на туристичката сигнализација и
инфраструктура во Источен плански регион –
Електрификација и партерно уредување на
археолошки локалитет Баргала и Конзервација и
реставрација на споменик на културата Саат
Кула Штип

Поставена
електрификација и
партерно уреден
археолошки
локалитет Баргала
и реставрирана
Саат кула во Штип

2022

11.070.076,00

ЦРИПР, општина Карбинци,
општина Штип, МЛС-БРР

5.2.2.

Изградба на нова
туристичка
инфраструктура

Партерно уредување на рекреативен центар во
туристичка населба Рамна река - Општина
Пехчево

Уредена
туристичка
населба Рамна
река - Општина
Пехчево

2022

12.736.943,00

ЦРИПР, општина Пехчево,
МЛС-БРР

5.2.2.

Изградба на нова
туристичка
инфраструктура

Изградба на ски центар на Царев Врв

Изработка на
основна
документација

2022

4.000.000,00

ЦРИПР, Влада на РСМ

5.2.3.

Изградба на
комунална и
патна
инфраструктура
до и околу
туристички
локалитети

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

Должина на
реконструирана
локална патна
мрежа до
туристичките
локалитети (во км)

2022

10.057.300,00

ЦРИПР, општина
Пробиштип, Општина
Берово, МЛС-БРР

5.2.3.

Изградба на
комунална и
патна
инфраструктура
до и околу
туристички
локалитети

Создавање на услови за развој на културен
туризам - Реконструкција на културен дом „Тошо
Арсов“ во Виница

Реконструиран
дом на културата

2020-2022

19.959.085,00

ЦРИПР, општина Виница,
МЛС-БРР
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5.2.5.

Зголемување и
осовременување
на сместувачките
капацитети

Реконструкција на планинарски дом Лисец

Реконструиран
планинарски дом

2021

6.239.022,00

5.2.6.

Мапирање,
заштита и
валоризација
на природното и
културното
наследство

Идентификација на проектен предлог за
аплицирање во Прв повик за проектни апликации
од Adrion програма

Подготвена
техничка
документација

2022

900.000,00

ЦРИПР, општина Карбинци

ЦРИПР

Приоритет 5.3 Создавање и промоција на интегрирана регионална туристичка понуда

5.3.3.

Развивање на
нови туристички
атракции и
искуства

Поддршка за развој на агро туризам во
Малешево, Осогово и околината

Создадени
автентични
агротуристички
искуства

2022

2.320.000,00

ЦРИПР, Фармахем

Вкупно СЦ 5:

67.282.426,00

Вкупно (С.Ц. 1 - С.Ц.5)

414.068.039,00

19 |

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Oвој Годишен Акционен план за 2022 година за спроведување на Програмата за
развој на Источен плански регион 2021-2026, влегува во сила со денот на
неговото донесување.

Декември 2021 година

Совет за развој на Источен плански регион
Претседател
Иван Јорданов
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