Центар за развој на
Вардарски плански регион

Општините во Вардарски плански регион

2

Општина

Површина km2

Жители/km2

Населени места

Учество во % на
градското во
вкупното
население

Велес

427

129

29

84.8

Градско

235

16

16

Демир Капија

309

15

15

72.1

Кавадарци

992

39

40

75.3

Лозово

166

17

11

Неготино

478

40

19

Росоман

132

31

10

Свети Николе

483

38

33

Чашка

820

9

42

Вкупно

4042

38

215

69.1
74.3
68.7

Центарот за развој на Вардарски плански регион е основан од
страна на единиците на локалната самоуправа кои влегуваат во
состав на Вардарскиот регион како стручно административно тело
на Советот за развој на Вардарски плански регион.
Центарот за развој на Вардарски плански регион отпочна со
работа во VII месец 2009 год.

Центарот за развој на Вардарски плански регион ги
врши следните работи:








Ја изготвува предлог програмата за развој на Вардарскиот
плански регион;
Изготвува предлог акционен план за имплементација на
програмата за развој на Вардарскиот плански регион;
Подготвува предлог проекти за развој на планскиот регион и
за подрачјата со специфични развојни потреби:
Ги координира активностите поврзани со имплементацијата
на програмата за развој на Вардарскиот плански регион и ги
реализира проектите за развој на Планскиот регион;
Подготвува годишен извештај за спроведување на
програмата за развој на Вардарски плански регион;
Обезбедува информации до заинтересираните страни за
текот на реализацијата на програмата за развој на
Вардарскиот плански регион и други прашања поврзани со
регионалниот развој;











Обезбедува стручна и техничка помош за единиците за
локалната самоуправа при подготовката на нивните
програми за развој;
Обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и
други заинтересирани страни за подготовка на проекти од
областа на регионалниот развој;
Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на
планскиот развој;
Спроведува проекти за поттикнување на развојот на
планскиот регион финансирани од фондовите на
Европската унија и други меѓународни извори;
Врши промоција на развојните можности на планскиот
регион;
Врши стручни и административно технички работи за
потребите на Советот за развој на Вардарскиот плански
регион;

Програма за развој на Вардарски плански регион
2008-2013 год

Програмата за развој на Вардарски плански регион има за цел
да обезбеди:
 Намалување на диспаритетите во рамките на регионот, како и во
однос на останатите плански региони и подигнување на
квалитетот на животот на сите граѓани
 Зголемување на конкурентноста на Вардарскиот регион преку
јакнење на иновациските капацитети, оптимално користење и
валоризирање на природното богатство, човечкиот капитал и
економските особености на регионот
 Зачувување и развивање на посебниот идентитет на Вардарскиот
регион како и негова афирмација и развој
 Ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични
развојни потреби
 Поддршка на меѓуопштинската соработка и прекуграничната
соработка на единиците на локалната самоуправа во функција на
поттикнување на рамномерен регионален развој

Стратегиски области за развој на Вардарски
плански регион
1. Економски развој и индустриско производство
2. Развој на одржлив, транзитен и алтернативен туризам
3. Подобрување на инфраструктурата
потенцијали во регионот
4. Земјоделие и рурален развој
5. Животна средина
6. Образование

и

енергетските

1.Економски развој и индустриско производство

Зголемување на конкурентната способност на регионот
обезбедување на квалификувана и едуцирана работна сила
според потребите на стопанството.
Конкретни цели:

 Потикнување и развој на МСП;
 Промоција на регионот и привлекување нови инвестиции;
 Развој и зголемување на постојното индустриско производство,
посебно металната, текстилната, винската и прехранбената
индустријa;
 Создавање на едуцирана и квалификувана работна сила,
според потребите на пазарот на трудот.

2. Туризам, култура и спорт
Развој на транзитен, одржлив и културен туризам
Конкретни цели:
 Промоција на интегрирана туристичка понуда и развој на
туристичка инфраструктура;
 Развој на одржлив, транзитен, културен и вински туризам;
 Развој на езерски, зимски и ловен туризам (истражување,
заштита и развивање на природни туристички потенцијали);
 Заштита и промоција на културното наследство;
 Афирмација и развој на спортот во регинот.

3. Подобрување на инфраструктурата и
енергетските потенцијали во регионот
Подобрување на инфраструктурата и енергетските потенцијали
во регионот
Конкретни цели:
 Подобрување на комуналната инфраструктура во регионот со
посебни мерки за изедначување во руралните средини (села);
 Искористување на енергетските потенцијали;
 Подобрување и модернизација на патната (магистрални,
регионални и локални патишта) и железничката инфраструктурa;
 Развој на информатичко-комуникациска технологија.

4. Земјоделие и рурален развој
Креирање на регионално одржливо земјоделство и одржлив
рурален развој
Конкретни цели
 Стратешка распределба
сопственост на државата

на

земјоделското

земјиште

 Дефинирање на конкурентни производи
 Развој на агро-претприемништво
 Здружување на земјоделците и развој на коооперанство

5.Животна средина
Обезбедување на услови за подобрување на животната средина
во регионот
Конкретни цели
 Обезбедени инвестиции кои не ја загадуваат животната
средина
 Подобрен квалитет на воздухот, почвата и водените ресурси
 Воспоставени
санитарно-технички
стандарди
во
управувањето со отпадот во регионот и негово безбедно
депонирање во регионална депонија
 Производство на енергија од обновливи и алтернативни
извори

6.Образование
Развој на ефективен образовен систем кој ќе биде базиран на
вредности, ќе биде широко достапен и ќе биде во состојба да ги
подготви корисниците за животните предизвици
Конкретни цели
 Решавање на инфраструктурните, административните
педагошко-стручните потреби во образованието

и

 Создавање на еднакви можности за образование во сите
средини
 Профилирање на кадри за потребите на регионалниот
економски развој
 Воведување на систем на доживотно учење

Визија за развој на Вардарски плански регион

Вардарскиот регион е препознатлив по реката Вардар, со добра
инфраструктура, развиена индустрија и земјоделство, производство на
квалитетно вино и развиен туризам кој на своите жители им нуди
квалитетен живот, можности за сеопфатно образование, културен и
социо-економски развој во здрава животна средина, максимално
искористувајќи ги природните ресурси и обновливите извори на
енергија

Зголемување на конкурентната способност на регионот и
обезбедување на квалификувана и едуцирана работна сила според
потребите на стопанството
Развој на транзитен, одржлив и културен туризам

Подобрување на инфраструктурата и енергетските потенцијали во
регионот
Унапредување и зголемување на земјоделското производство и
создавање на услови за рурален развој
Обезбедување на услови за подобрување на животната средина во
регионот

Проекти за имплементација во 2010 год.
одобрени од страна на Бирото за
регионален развој

Развој на транзитниот и алтернативниот туризам
во Вардарскиот регион – Фаза 1
Основна цел на проектот е подршка на развојот на
транзитниот туризам во Вардарскиот регион преку
валоризација на неговите природни, културни и останати
вредности за создавање на потенцијали за туристичка
понуда за странските и домашни туристи и корисници на
патната инфраструктура во регионот.

Цели на проектот:
 изработка на студии за придружни објекти (12
информативни пунктови), зони за придружни објекти со разни
содржини и заштитни појаси на патната инфраструктура на
Вардарскиот регион;
 идентификација на услугите
потребите на туристите-патниците;

за

задоволување

на

 изработка на Стратегија за маркетинг и претставување на
регионот;
 промоција на регионот;
 изработка на студија за оддржливост и развој на проектот.

Очекувани резултати од проектот:
 зголемена посетеност и задржување на патниците во регионот
 создадена основа за давање на интегрирани и квалитетни
услуги на транзитните туристи и патници;
 мапиран регион со сите негови содржини (сигналитика);
 стратешки обмислена и презентирана понуда на регионот;
 истражени потреби
дополнителни услуги.

и

барања

на

целната

група

за

Дефинирање и промоција на конкурентни земјоделски
производи-БРЕНДОВИ
Основна цел на проектот “Дефинирање и промоција на
конкурентни
земјоделски
производи-БРЕНДОВИ“
е
развојот на агро-предприемништвото во Вардарски
плански регион преку создавање на препознатливи
производи заштитени со географско потекло, конкурентни
на домашниот и светскиот пазар. Овој процес ќе
придонесе кон создавање на основа за развој на мали и
средни агро бизниси кои се основен генератор на
економијата.

Конкретни цели
 Дефинирани и заштитени земјоделски производи, согласно
дефинираните микро-региони;
 Зголемена свесност кај примарните земјоделски производители
и преработувачкиот сектор за важноста од заштита на
земјоделските производи со географско потекло
 Зголемен интерес кај примарните земјоделски производители и
преработувачкиот сектор за користење на заштитата со
географско потекло и брендот;

Имплементирање на модерен систем на управување со
отпад според Европски стандарди во Вардарскиот
плански регион
Очекувани резултати
 можни локации за регионална депонија
 модел на управување со отпадот и депонија
• За реализација на овој проект ЦРВПР обезбеди донација од
Австриската ОеКБ банка.
• Проектот ќе се имплементира во првата половина на 2010
год. во соработка со ASA реномирана австриска компанија за
управување со отпад.

Листа на Предлог-проекти според приоритетност
за аплицирање во 2010 год.

Предлог-проектите за развој на Вардарскиот
плански регион за 2010 год. по приоритетност

1. Промоција на Вардарскиот регион како атрактивна бизнис
дестинација, со акцент на стопанските зони во Вардарскиот
плански регион
2. Изработка на физибилити студија за утврдување на
потенцијалите на регионот за искористување на обновливи
извори на енергија,
3. Зголемена енергетска ефикасност со заштеда на електрична
енергија во јавните установи со акцент на училиштата од
Општините во регионот.
4. Проекти кои што ќе произлезат од прекуграничната соработка
со Р Грција, која што очекуваме да се отвори во текот на 2010
год.

Центар за развој на Вардарски плански регион
ул: Панко Брашнар 1, 1400 Велес
тел: 043 211 484
e-mail: info@vardarregion.gov.mk
www.vardarregion.gov.mk

