Список на проекти

Реде
н
број

Назив на проект

Програма/
Донатор

Статус

1

Реконструкција и доградба на мост на реката Којнарка во с.
Долно Којнаре

Министерство
за финансии,
ЕУ ИПА грант
за
рурална
инфраструктур
а

Во тек

Министерство
за финансии,
ЕУ ИПА грант
за
рурална
инфраструктур
а

Во тек

2

Адаптација на ООУ Јероним Де Рада, с. Черкези

Вкупна
сума
на
проектот/
Вкупна
сума
на
бараниот
грант
/
сопствено
учество
97.946,00
Евра / ИПА
грант

Датум
на
имплементациј
а

Опис

02.04.201530.11.2017

Проектот
предвидува
реконструкција и доградба на
мостот на реката Којнарка во
с. Долно Којнаре. Мостот
претставува дирекна врска на
ССУ “Киро Бурназ”, како и
добиточниот
пазар.
Со
имплементацијата
на
проектот
се
очекува
унапредување на социоекономските услови во с.
Долно Којнаре, при што
подобрената инфраструктура
ќе придонесе кон подобар
рурален развој на селото.

02.04.201530.11.2017

Проектот
предвидува
реконструкција
на
ООУ
“Јероним Де Рада”, с.
Черкезе. Реконструкцијата ќе
опфати
замена
на
надворешната столарија и
поставување на систем за
парно
греење.
Со
подобрување на училишната
инфраструктура се очекува да

75.962,00
/
21.984,00

99.834,37
Евра/
ИПА
грант
44.038,00
/
55.796,37

Список на проекти

се
подобри
социоекономската состојба во оваа
рурална заедница во насока
на
унапредување
на
руралниот развој.

3

Проект за адаптација на ОУ Браќа Рибар, с. Табановце

УСАИД /МЦГО

Реализиран

44.000,00
Евра грант

01.02.201601.09.2016

4

Поставување на урбана опрема во Бислимската Клисура

Биро
за
рурален
развој на РМ

Реазилизра
н

14.602,00
Евра грант

2014

5

Изработка на план за село Романовце

Биро
рурален

Реализиран

за

Проектот опфати промена на
подовите и надворешната
столарија во ООУ “Браќа
Рибар”, с. Табановце. Селото
Табановце најмногу беше
изложено на последиците на
мигранската криза. Од тука,
проектот имаше за цел да
надомести на населението од
оваа рурална заедница за
сите потешкотии со кои се
соочуваа во времето на
бранот на мигранти кој ја
зафати
Република
Македонија.
Проектот
предвидуваше
поставување
на
урбана
опремаинформативнотуристички
табли
во
Бислимската Клисура, како
локалитет
со
силен
потенцијал за авантуристички
туризам. Целта на проектот
беше
унапредување
на
можностите за развој на
туризам во рурални средини.

Проектот
предвидуваше
изработка на план за село
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6

Опремување на кабинетот за стручно образование за
образовниот профил- техничар за дизајн на облека

развој на РМ
Германска
Амбасада на
РМ

7

Зајакнување на капацитетите на ЈП Чистота и ЗеленилоКуманово преку набавка на нов камион за смет и
контејнери за подобра ефикасност и почиста и побезбедна
животна средина

Грант
Амбасада
Јапонија
Австрија

на
на
во

Реализиран

3.833,00
Евра/
3.677,00
Евра/156,0
0 Евра

11.06.201501.09.2016

65.714,00
Евра /0

20.10.201530.10.2016

Романовце.
Проектот
опфати
опремување на кабинет во
ССУ
“Перо
Наков”,
за
образовниот
профилтехничар за дизај на облека.
Целта на проектот е да ја
зголеми мотивацијата на
младите за средно стручно
образование,
при
што
конкретно овој образовен
профил
е
исклучително
атрактивен за женскатта
популација. Се очекува во
иднина
проектот
да
обезбеди
услови
за
креирање на модули за
образование за возрасни,
што
директно
ќе
има
позитивен
ефект
врз
можностите
за
самовработување
и
отворање на нови работни
места.
Проектот опфати набавка на
возило за смет за ЈП Чистота
и Зеленило, како и 30
контејнери за отпад со цел
подобро
справување
со
мигрантската
криза.
Со
набавката на возилото и
контејнерите се унапредија
капацитетите
на
претпријатието во насока на
обезбедуање на почиста и
поздрава животна средина.
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8

Акции во заедниците- МЗ Умин Дол :
Проект за Уредување на парк со детско игралиште во село
Умин Дол и

Британска
Амбасада во
РМ
преку
МЦМС

Проект за Изградба на нов санитарен јазол во училиштето

9

Акции во заедниците МЗ Горно Коњаре:
Поставување на бекатон плочки на улиците низ село Горно
Коњаре

630.000,00
МКД

1.420.000,0
0 МКД

Проектот
предвидуваше
унапредување на граѓанското
учество во донесувањето на
одлуки
во
локалните
самоуправи.
Целта
на
проектот беше граѓаните,
граѓаните
сами,
преку
неколку работни сесии, а во
координација со тим од
општината, да ги изберат
најприоритетните проекти во
нивната
заедница.
Следствено во с. Умин Дол,
беше изграден нов санитарен
јазол
и
беше
уреден
училишниот двор со мал парк
и детско игралиште.

09.10.201501.09.2016

Проектот
предвидуваше
унапредување на граѓанското
учество во донесувањето на
одлуки
во
локалните
самоуправи.
Целта
на
проектот беше граѓаните,
граѓаните
сами,
преку
неколку работни сесии, а во
координација со тим од
општината, да ги изберат
најприоритетните проекти во
нивната
заедница.
Следствено, во с. Горно
Коњаре беше асфалтиран

2.650.000,0
0 МКД /
2.050.000,0
0
МКД
/600.000,00

0

Британска
Амбасада во
РМ
преку
МЦМС
Реализиран

Асвалтирање на улица од Ветеринарна станица до локација
Бара во село Горно Коњаре

09.10.201501.09.2016

4.775.000,0
0 МКД /
2.050.000,0
0 МКД /
2.725.000,0
0 МКД
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локален пат и беа поставени
бекатон плочки низ неколку
улички во селото.

10

Санација на сегмент од пат во с. Табановце кон населено
место Сланиште покрај пругата

УСАИД/ МЦГО

Реализиран

3000,00
Евра

01.06.201630.06.2016

11

Промоција на visitkumanovo.com

Министерство
за економија

Во тек

40.000,00
МКД

01.11.201630.03.2017

Проектот
предвидуваше
реконструкција на сегмент од
патот покрај пругата во
населбата Сланиште во с.
Табановце, кој беше оштетен
како
резултат
на
интензивната употреба на
патот
во
време
на
мигрантската криза.
Проектот
предвидува
подготовка,
дизајн
и
принтање на промотивен
материјал за промоција на
порталот
www.visitkumanovo.com. Во
рамките на проектот ќе биде
подготвена брошура, флаери,
маици и капчиња, а потоа ќе
следи завршен настан.
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12

Општествена одржливост и активно граѓанско учество
(ООГУ)

Програмата за
урбано
партнерство и
зајакнување
на
капацитетите
на локалните
власти
во
Југоисточна
Европа
на
Светска банка
– Австрија

Во тек

-

18.01.2015-

Програмата за урбано
партнерство на Светска
банка-Австрија (ПУП) има
за цел да ги зајакне
капацитетите
на
локалните власти во ЈИЕ,
како и да им понуди на
локалните функционери,
градската администрација
и на техничкиот персонал
практични
алатки
за
донесување на одлуки, со
цел ефикасно управување
со урбаниот развој којшто
ќе води кон инклузивен и
одржлив раст.

13

Заеднички за успех: млади претприемачи, движечка сила за
добри меѓуетнички релации

ИПА
преку
Фондација за
Претприемачк
и Сервис за
Млади

Во тек

-

08.10.2015-

Проектот
претставува
иницијативата за зајакнување
на
мултикултурна
демократија и стабилност
преку
зголемување
на
меѓуетничкиот капацитет на
граѓанските организации и
младите претприемачи од
различни етнички групи.
Преку
утврдување
на
предизвиците и потребите на

Список на проекти

младите претприемачи од
различно етничко потекло
предложените активности ќе
придонесат кон меѓуетничко
вмрежување на различни
нивоа и во исто време ќе ги
подобри капацитетите за
претприемачка
акција,
застапување и делување меѓу
заедниците.

14

Промоција на социјален дијалог

ЕУ преку Агро
Синдикат

Во тек

-

01.03.2016

Проектот има за цел да го
зајакне социјалниот дијалог
преку воспоставување на
Локално-социјални совети во
општините.

15

Формирање на Локални Акциони Групи

УСАИДПрограма за
мали бизниси
преку
Центарот
за
развој
на
СИПР

Реализиран

-

2015/2016

Проектот имаше за цел
воспоставување на Локални
Акциони
Групи
во
Североисточниот
Плански
Регион. Во рамките на
проектот беше формирана
Локална Акциона Група Абер
2015 во која покрај општина
Куманово,
членуваат
и
општина Старо Нагоричане и
општина
Липково.
Во
рамките на проектот беше
уредена канцеларија на ЛАГ
Абер 2015 во просториите на
општина Старо Нагоричане.
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16

Платформа за регионална рурална акција во СИПР

УНДП
преку
Центарот
за
развој
на
СИПР

Реализиран

-

2015/2016

Целта на проектот беше
воспоставување
на
платформа за соработка
помеѓу
локалната
самоуправа, бизнис секторот
и невладините организации
во делот на рурален развој.
Во
таа
насока,
беше
формирана платформата, беа
донесени актите за работа,
акциски план и програма за
работа.

17

Водич за инвеститори

УНДП
преку
Центарот
за
развој
на
СИПР

Реализиран

-

2015/2016

Проектот
предвидуваше
подготовка и принтање на
Водич за инвестиции во СИПР
како и изработка на веб
портал
www.investinnortheastregion.
mk како алатка за промоција
и
привлекување
на
инвестиции во регионот.

18

Создавање на можности за младите од руралните средини

ИПА-Развој на
човечки
ресурси
ЕУ
фондови
преку
Федерација на
фармери
на
РМ и Центарот
за економски
анализи

Во тек

-

2016/2017

Со проектот се поддржува
социјално вклучување на
младите од руралните
средини преку зголемување
на вештините за
вработување, обука и
поддршка за подобро
користење на програми и
ресурси за вработување, со
што ќе се придонесе за
економскиот и социјалниот
развој на општините во
североисточниот регион во
Македонија. Придобивките
од проектот се од особено
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значење за младите од
руралните средини и за
бизнисите во целниот
регион.
Во рамки на проектот е
спроведено истражување на
пазарот на труд, младите
невработени во
североисточниот плански
регион и ќе биде изработена
Стратегија за намалување на
небработеноста на младите
во СИПР.

