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ВОВЕД

Врз основа на член 25 став 1 алинеја 6 и член 45 став 2 од Законот за рамномерен регионален
развој на Република Македонија (Сл. Весник на Р.М. бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), а согласно
Одлуката за основање на Центарот за развој на Вардарски плански регион подготви:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019 ЗА 2019 ГОДИНА
Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион го
опфаќа периодот Јануари-Декември 2019 година.
Центарот за развој на Вардарски плански регион во координација со 9 (девет) единици на локалната
самоуправа во состав на регионот (Велес, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Чашка, Градско, Росоман,
Лозово и Свети Николе), реализираше активности согласно утврдените среднорочни цели и приоритети
во Програмата за развој на Вардарски плански регион и Годишниот Акционен план за 2019 година.
Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион 20152019 за 2019 година, опфаќа активности поврзани со реализација на проекти финансирани од национален
буџет преку Програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа
и Бирото за регионален развој, проекти финансирани од националниот буџет преку Програмите на
линиските министерства, проекти финансирани од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството
и руралниот развој, Швајцарска Агенција за развој и соработка – Швајцарска конфедерација, Програма
за развој на ОН – УНДП, проекти од Јапонска амбасада со седиште во Скопје и различни фондови на
Европска Унија и останати донатори.
Визијата за регионалниот развој на Вардарски плански регион упатува на крајната цел што
треба да се постигне:
“Вардарскиот регион е насочен кон развој на конкурентната економија, одржлив развој на винскиот
и културниот туризам, притоа зачувувајќи ја животната средина за подобар квалитет на животот”.
Среднорочни цели за реализирање на поставената визија се:

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1: „Подобрување на условите за живот преку унапредување на заштита
на животната средина”;
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2: „Развој на современ транспорт и инфраструктура”;
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3: „Одржлив развој на винскиот и културниот туризам со користење
на предностите на сите останати видови туризам преку ревитализација на руралните
средини”;
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 4: „Конкурентен регион со оптимално искористени потенцијали”;
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 5: „Развој на компетентни човечки ресурси и подобрување на социјалната
заштита”;
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 6: „Искористување на регионалниот потенцијал за современо  
земјоделство и диверзифициран рурален развој”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1: „Подобрување на условите за живот преку унапредување на заштита
на животната средина”
Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 1.1 „Комунална инфраструктура и комунални услуги”:
•
Мерка 1.1.1 „Подобрување на постојните и изградба на нови системи за водоснабдување”;
•
Мерка 1.1.2. „Развој на системите за одводнување и прочистување на отпадните комунални
води”;
•
Мерка 1.1.3 „Регионално управување со комуналниот цврст отпад”.
•
Приоритет 1.2 „Справување со последиците од Климатските промени”:
•
Мерка 1.2.1 „Потикнување на одржливо користење на енергија”;
•
Мерка 1.2.2 „Подобрување на енергетската ефикасност”.
•
Приоритет 1.3  „Заштита на природата и биодиверзитетот”:
•
Мерка 1.3.1 „Заштита на површинските и подземните води”;
•
Мерка 1.3.2 „Зачувување на биолошката разновидност”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2: „Развој на современ транспорт и инфраструктура”

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 2.1 „Подобрување и модернизација на транспортната инфраструктура”:
•
Мерка 2.1.1 „Реконструкција и градба на патната мрежа”;
•
Мерка 2.1.2 „Реконструкција на железничка инфраструктура”.
•
Приотитет 2.2 „Осовременување на јавниот транспорт и зголемување на мобилноста”:
•
Мерка 2.2.1 „Осовременување на јавниот транспорт”;
•
Мерка 2.2.2 „Зголемување на мобилноста на населението”.
•
Приоритет 2.3 „Развој на информатичкото општество:
•
Мерка 2.3.1 „Подобрување на е-пристапноста и дигиталната писменост”;
•
Мерка 2.3.2 „Воведување на е-услуги и развој на е-владеење”.
•
Приоритет 2.4 „Просторно планирање”:
•
Мерка 2.4.1 „Развој и ажурирање на планската документација”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3: „Одржлив развој на винскиот и културниот туризам со користење на
предностите на сите останати видови туризам преку ревитализација на руралните средени”

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 3.1 „Развој на инфраструктурата и угостителско сместувачки капацитети”:
•
Мерка 3.1.1 „Изготвување на урбанистичко – планска документација”;
•
Мерка 3.1.2 „Обезбедување инфраструктура до туристичките атракции”;
•
Мерка 3.1.3 „Обезбедување на поволни услови за изградба на сместувачки   капацитети и
категоризација”;
•
Мерка 3.1.4 „Обезбедување сигнализација и визуализација на туристички атракции”;
•
Мерка 3.1.5 „Користење на системи на електронска резервација”;
•
Мерка 3.1.6 „Користење на инвестициски фондови за ревитализација, конзервација и заштита
на природното и културното наследство”.
•
Приотитет 3.2 „Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот”:
•
Мерка 3.2.1 „Креирање на систем на туристички бироа”;
•
Мерка 3.2.2 „Организирање систем обуки за подигање на компетенциите на вклучените во
туризмот”;
•
Мерка 3.2.3 „Промотивни кампањи и материјали за развој на туризмот”;
•
Мерка 3.2.4 „Зајакнување на ингеренциите на кластерот Тиквешки вински пат”;
•
Мерка 3.2.5 „Систем за евиденција на туристи”;
•
Мерка 3.2.6 „Создавање клима за јавно – приватно партнерство”.
•
Приоритет 3.3 „Креирање на регионална туристичка понуда“:
•
Мерка 3.3.1 „Мапирање на туристичките атракции”;
•
Мерка 3.3.2 „Вмрежување и поддршка на туристичките манифестации”;
•
Мерка 3.3.3 „Брендирање на винскиот туризам”;
•
Мерка 3.3.4 „Формирање на заеднички туристички програми”;
•
Мерка 3.3.5 „Развој на гастрономска понуда”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 4: „Конкурентен регион со оптимално искористени потенцијали”

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 4.1 „Усогласување на потребите на бизнис секторот со понудата на трудот”:
•
Мерка 4.1.1 „Истражување на потребите на пазарот на труд”;
•
Мерка 4.1.2 „Поддршка за подготовка на програми за квалификација, согласно побарувачката
за труд”.
•
Приотитет 4.2 „Промоција на можностите на регионот и зголемување на инвестициите”:
•
Мерка 4.2.1 „Сертификација на Единиците на локална самоуправа”;
•
Мерка 4.2.2 „Вмрежување”;
•
Мерка 4.2.3 „Изработка на студии и документација”.
•
Приоритет 4.3 „Поголема искористеност на програми за финансирање“:
•
Мерка 4.3.1 „Зголемена информираност за достапните програми за финансирање”;
•
Мерка 4.3.2 „Подигнување на капацитетите”.
•
Приоритет 4.4 „Зголемување на извозот и конкурентноста”:
•
Мерка 4.4.1 „Поттикнување на кластери”;
•
Мерка 4.4.2 „Промоција на препознатливи индустриски производи”;
•
Мерка 4.4.3 „Поддршка на инвеститори”.
•
Приоритет 4.5 „Поттикнување на креативни индустрии“:
•
Мерка 4.5.1 „Поттикнување на бизнис инкубатори”;
•
Мерка 4.5.2 „Поддршка на стари занаети”.
•
Приоритет 4.6 „Подрачја со специфични развојни потреби“:
•
Мерка 4.6.1 „Подобрување на условите за живот во местата со специфични   развојни потреби
преку изградба на сообраќајната и комуналната инфраструктура”;
•
Мерка 4.6.2 „Создавање на услови за ревитализација на местата со специфични развојни
потреби”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 5: „Развој на компетентни човечки ресурси и подобрување на социјалната
заштита”
Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 5.1 „Развој на инфраструктурата во образовните институции”:
•
Мерка 5.1.1 „Истражување за инфраструктурните проблеми во училиштата”;
•
Мерка 5.1.2 „Поддршка за изработка на инфраструктурни проекти”.
•
Приотитет 5.2 „Развој на човечки ресурси”:
•
Мерка 5.2.1 „Зголемување на соработката со НВО секторот”;
•
Мерка 5.2.2 „Искористување на програми за мобилност”;
•
Мерка 5.2.3 „Подигнување на капацитетите на наставничкиот кадар”;
•
Мерка 5.2.4 „Развој на претприемачка мисла”.
•
Приоритет 5.3 „Подобрување на здравствената заштита“:
•
Мерка 5.3.1 „Организирање на мобилни екипи за примарна здравствена заштита”;
•
Мерка 5.3.2 „Идентификување на потребите за здравствените работници”.
•
Приоритет 5.4 „Зголемување на социјална заштита”:
•
Мерка 5.4.1 „Поддршка за отворање на градинки и домови за стари лица”;
•
Мерка 5.4.2 „Отварање на пензионерски клубови во руралните средини”;
•
Мерка 5.4.3 „Изработка на програма за поддршка на маргинализирани групи”;
•
Мерка 5.4.4 „Олеснат пристап за движење на лицата со посебни потреби”;
•
Мерка 5.4.5 „Поддршка за соодветен кадар за лица со посебни потреби”.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 6: „Искористување на регионалниот потенцијал за современо земјоделство
и диверзифициран рурален развој”

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:
•
Приоритет 6.1 „Зголемена конкурентност на земјоделството во регионот”:
•
Мерка 6.1.1 „Јакнење на капацитетите на јавниот и индивидуалниот сектор”.
•
Приотитет 6.2 „Поставување на поволна инфраструктура за развој на земјоделството и руралниот
туризам”:
•
Мерка 6.2.1 „Развој на руралната инфраструктура, наводнување и откупни центри”;
•
Мерка 6.2.2 „Развој на рурален туризам”.

Приоритет 1.1
„Комунална
инфраструктура
и комунални
услуги”

ПРИОРИТЕТ

НОСИТЕЛ/
ПАРТНЕР

ЦРВПР/Општина
Чашка

ЦРВПР/Општина Велес

Подобрување на животниот стандард ЦРВПР/Општина Велес
на граѓаните во Вардарски плански
регион преку изградба на систем за
водоснабдување во село Отовица,
општина Велес;
Подобрување на животниот стандард ЦРВПР/Општина Велес
на граѓаните во Вардарски плански
регион преку изградба на систем за
водоснабдување во ИЗ Мамутчево,
општина Велес (прва фаза)

ИМЕ НА ПРОЕКТ

Подобрување на животниот
стандард на граѓаните во Вардарски
плански регион преку изградба на
систем за водоснабдување во ИЗ
Мамутчево, општина Велес (II фаза
водоснабдување)
Подобрување на квалитетот на
Мерка 1.1.2 „Развој
живот и зачувување на животната
на системите за
средина преку изработка на
одводнување и
проектна документација за изградба
прочистување на
отпадните комунални на комунална инфраструктура за
општините Чашка и Велес
води”

Мерка 1.1.1
„Подобрување
на постојните
и изградба на
нови системи за
водоснабдување”

МЕРКА

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

БРР 2019 година
1.978.270,00 Имплементиран
(БРР 2018)
1.888.000,00
Техничка
документација
90.270,00
Ревизија на
документација БРР 2018/2019 година

БРР 2018/2019 година
10.665.393,59 Имплементиран
(БРР-6.144.377,00
О.Велес4.521.017,00)

БРР 2020 година
8.652.211,00 Имплементиран
(БРР-6.912.251,00
О.Велес1.739.960,00)

8.676.158,89 Аплициран во фаза на
(БРР 2020) евалуација

БУЏЕТ

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1: “Подобрување на условите за живот преку унапредување на заштита на животната средина”

СРЕДНОРОЧНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ  НА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Во прилог на наративниот дел на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион 2015-2019 година е табеларниот
приказ на реализираните проекти, проекти во фаза на имплементација и во фаза на евалуација во 2019 година.

ПРИОРИТЕТ

Подобрување на комуналната
инфраструктура во општина
Градско преку набавка на трактор со
приклучна механизација
Набавка на повеќенаменски трактор
со приклучна механизација за чиста
Чашка

Мерка 1.1.3
„Регионално
управување со
комуналниот цврст
отпад”
ЦРВПР/Општина
Чашка

ЦРВПР/Општина
Градско

НОСИТЕЛ/
ПАРТНЕР

ЦРВПР/Општина
Лозово

ЦРВПР/Општина
Росоман

Подобрување на животната средина
преку набавка на опрема за ЈПКД
„ЛОЗОВО“ со цел обезбедување на
поквалитетен живот на граѓаните на
Општина Лозово

Подобрување на животната средина
во Општина Росоман преку набавка
на специјализирано возило за
собирање на смет за потребите на
ЈПКД „Росоман

ЦРВПР/Општина
Одржување на чиста и здрава
Лозово, Демир Капија,
животна средина преку набавка на
Неготино, Росоман
специјализирани возила за потребите
на ЈКП во општините Лозово, Демир
Капија, Неготино и Росоман

ИМЕ НА ПРОЕКТ

МЕРКА

2019 година
Аплициран - во фаза на
евалуација

Во фаза на имплементација

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

УНДП 2019 година

УНДП 2019 година
1.599.000,00 Имплементиран
(УНДП)
1.250.000,00
Општина Росоман

БРР 2020 година
1.599.000,00 Импламентиран

2019 година
19.292.410,00 Аплициран - во фаза на
евалуација

2.474.694,8
(Јапонска
амбасада со
седиште во Скопје)
2.474.964,8
(Јапонска
амбасада со
седиште во Скопје)

БУЏЕТ

Приоритет 1.2  
„Справување
со последиците
од климатските
промени”

Мерка 1.2.2
„Подобрување
на енергетска
ефикасност“

Реконструкција на фасада во средно
училиште ,,Јовче Тесличков,“ Велес

Подобрување
на
квалитетот
во
едукативниот процес за учениците во
основното училиште „Даме Груев“ Градско - подрачно училиште во село
Виничани преку реконструкција на две
училници согласно енергетска ефикасност
,хидроизолација,мебел и ИТ опрема

Реконструкција на фасада и кров во СОУ
,,Кочо Рацин,“ Свети Николе

2019 година

БРР 2020 година
Во фаза на имплементација

Аплициран - во фаза на
евалуација

ЦРВПР/Општина Велес

2.850.828,23 Аплициран - на резервна листа
Нордиска поддршкаШведска и
Норвешка
2019 година

2019 година

ЦРВПР/Општина Свети
4.806.602,19 Аплициран - на резервна листа
Николе
Нордиска поддршкаШведска и
Норвешка
2019 година
ЦРВПР/Општина
2.908.845,00 Аплициран - на резервна листа
Градско
Нордиска поддршкаШведска и
Норвешка

ЦРВПР/Општина Свети
6.123.778,67
Подобрување на квалитетот на
Николе
услугите од областа на културата преку
зголемување на енергетската ефикасност
на Домот на Култура во општина Свети
Николе
ЦРВПР/Општина
4.849.389,62
Подобрување на инфраструктурата
Кавадарци
(4.546.968,12
и енергетската ефикасност во
Нордиска поддршказемјоделското средно училиште ,,Ѓорче
Шведска и
Петров” Кавадарци
Норвешка
302.421,58
контрибуција од
Општина Кавадарци

Приоритет 1.3  
„Заштита на
природата и
биодиверзитетот”

Мерка 1.3.2
„Зачувување
на биолошката
разновидност“

Мерка 1.3.1
„Заштита на
површинските
и подземните
води”

ЦРВПР/Општина
Демир Капија

ЦРВПР/Општина
Велес, Општина
Неготино, Општина
Свети Николе

Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во
општина Велес, Неготино и Свети Николе
преку набавка на високо професионална,
лична заштитна опрема согласно
европските стандарди

ЦРВПР/Општина
Кавадарци

ЦРВПР/Општина
Чашка

Подобрување на животната средина
преку пејсажно и комунално уредување
на крајбрежјето на река Бошавица,
општина Демир Капија

Подобрување на животната средина
преку санација на диви депонии и
чистење на речното корито на река
Тополка во селата Горно и Долно
Јаболчиште, општина Чашка со цел
да се обезбеди заштита на водите на
хидросистемот Лисиче
Заштита на животната средина
во Вардарскиот регион преку
финализирање на речното корито на
река Луда Мара, Општина Кавадарци

БРР 2020 година

БРР 2019 година
8.177.016,5 Аплициран - во фаза на
евалуација

БРР 2019 4.264.012,84
О.Демир Капија 1.000.200,54

УНДП 2019 година
22.999.911,00 Аплициран - во фаза на
БРР 2020 - евалуација
6.000.000,00
О.Кавадарци 16.999.911,00 2020 година
5.264.213,38 Имплементиран

2.000.000,00 Имплементиран  

МЕРКА

Мерка 2.1.1
„Реконструкција и
градба на патната
мрежа”

Мерка 2.2.2
„Зголемување на
мобилноста на
населението”

ПРИОРИТЕТ

Приоритет 2.1
„Подобрување
и модернизација
на транспортната
инфраструктура”

Приотитет 2.2
„Осовременување
на јавниот
транспорт и
зголемување на
мобилноста”

ЦРВПР/Општина
Неготино

НОСИТЕЛ/
ПАРТНЕР

Унапредување на туристичкиот
потенцијал на општина Свети Николе и
ВПР преку изградба на пешачка патека до
археолошкиот локалитет Била Зора (втора
фаза)
Изградба на скејт парк со седум елементи,
уредување на пешачки и велосипедски
патеки во Вардарски плански регион

ЦРВПР/Општина
Кавадарци, Општина
Чашка, Општина Демир
Капија

ЦРВПР/Општина Свети
Николе

Подобрување на патната инфраструктура
ЦРВПР/Општина Чашка
преку реконструкција на локален патен
правец од с. Горно Врановци до регионален
пат P2344 Чашка-Дреново, О.Чашка

Подобрување на патната инфраструктура
ЦРВПР/Општина Чашка,
Општина Градско
преку реконструкција на локални патни
правци од село Горно Врановци до
регионален пат Р 2344 Чашка – Дреново,
о.Чашка (втора фаза) и улица 1 во село
Подлес, о.Градско
Создавање на услови за ново сообраќајно
ЦРВПР/Општина Демир
Капија
поврзување со автопат Е-75 преку
доизградба на анекс на клучка, општина
Демир Капија
Подобрување на поврзаноста на руралните ЦРВПР/Општина Велес,
Општина Неготино
средини во Вардарскиот плански регион
преку изградба на локалните патни правци
с.Горни Дисан – с.Вешје, општина Неготино
и с.Сливник – с.Бузалково, о.Велес

Развивање на патната мрежа во регионот,
преку изработка на техничка документација
за изградба на јужна и северозападна
обиколница во општина Неготино

ИМЕ НА ПРОЕКТ

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

БРР 2019 година
8.212.800,00 Во фаза на имплементација
БРР- 5.209.266,00
О.Свети Николе
3.003.534,00
БРР 2019 година
8.936.283,00 Во фаза на имплементација
SDC - 3.362.109,00
МЛС - 3.362.105,00
О.Кавадарци Швајцарска агенција за развој и
2.212.069,00 соработка / МЛС 2019 година

БРР 2020 година
6.600.193,00 Имплементиран
БРР - 5.436.069,00
О.Демир Капија1.164.124,00 БРР 2018/2019 година
18.541.268,02 Во фаза на имплементација
АФПЗРР 15.600.467,25
Општина Велес
1.671.197,95
Општина Неготино
1.269.602,82 АФПЗРР 2019 година
4.610.380,3 Имплементиран

1.482.457,6 Во фаза на имплементација
БРР 2019 год
Тех. документација 1.399.857,6 Ревизија
- 82.600,00 БРР 2019 година
9.475.864,03 Во фаза на евалуација

БУЏЕТ

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2: „Развој на современ транспорт и инфраструктура”

Приоритет 3.3
„Креирање на
регионална
туристичка
понуда“

Приоритет 3.1
„Развој на
инфраструктурата
и угостителско
сместувачките
капацитети“

ЦРВПР/Општина
Кавадарци

ЦРВПР/Општина
Лозово

Подобрување на инфраструктурните услови за
создавање на мулти-функционален објект за
поддршка на културно-уметнички и спортскорекреативни настани воопштина Лозово

Унапредување и промоција на винскиот
Мерка 3.3.3
туризам во Вардарски плански регион преку
„Брендирање на
винскиот туризам“ инфраструктурно уредување на регионален
вински центар – Винска куќа во општина
Кавадарци

Мерка 3.3.2
„Вмрежување
и поддршка
на туристички
манифестации”

ЦРВПР/Општинa
Неготино

ЦРВПР/Општинa
Градско

ЦРВПР/Општина
Кавадарци

Промоција и заштита на културното богатство
во Вардарскиот плански регион, преку изградба
на адекватна патна инфраструктура од с.Долно
Чичево до манастир Св.Архангел Михаил,
Градско
Валоризација на културното наследство преку
доуредување на Спомен Костурница во општина
Неготино - Во фаза на имплементација

Мерка 3.1.2
„Обезбедување
инфраструктура
до туристичките
атракции”

ЦРВПР/Општина Свети
Николе

Изградба на велосипедска патека од мост во
с.Ваташа до Моклишка Воденица

Изработка на урбанистички планови за
с.Црнилиште, с.Амзибегово, с.Ерџелија,
с.Кадрифаково, с.Мустафино, с.Преод,
с.Трстеник и с.Горубинци

Мерка 3.1.1
„Изготвување
на урбанистичко
– планска
документација”

БРР 2019 година

БРР 2019 година
7.549.640,00 Во фаза на
(БРР-4.453.179,58 имплементација
О.Кавадарци3.096.460,42)

БРР 2020 година
7.223.817,00 Имплементиран
-3.625.411,00
о. Неготино 3.598.406,00) БРР 2019 година
17.161.307,58 Во фаза на
АФПЗРР - имплементација
14.543.481,00
О.Кавадарци
2.617.826,58
АФПЗРР 2019 година
7.640.533,00 Во фаза на евалуација  
(БРР-5.877.708,00
О.Лозово1.762.825,00 )

6.372.000,00 Во фаза на
АФПЗРР 2015 имплементација
О.Свети  Николе
972.000,00
АФПЗРР 2016 година
8.819.419,66 Во фаза на евалуација
(БРР 2020 год.)

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3: „Одржлив развој на винскиот и културниот туризам со користење на предностите на сите останати
видови туризам преку ревитализација на руралните средини”
НОСИТЕЛ/
СТАТУС НА
ПРИОРИТЕТ
МЕРКА
ИМЕ НА ПРОЕКТ
БУЏЕТ
ПАРТНЕР
ПРОЕКТОТ

Приоритет 4.3
„Поголема
искористеност
на програми за
финансирање“

ПРИОРИТЕТ

Приоритет 3.3
„Креирање на
регионална
туристичка
понуда“
ЦРВПР/Општина
Демир Капија

ЦРВПР/МЛС

Финансиска поддршка на
регионалниот бизнис-центар во рамки
на  Центарот за развој на Вардарски
плански регион

НОСИТЕЛ/ПАРТНЕР
ЦРВПР/МЛС

ИМЕ НА ПРОЕКТ

Финансиска поддршка на Центарот за
Мерка 4.3.1
развој на Вардарски плански регион
„Зголемена
информираност за
достапните програми
за финансирање“

МЕРКА

Швајцарска агенција за
развој и соработка / МЛС 2019
година

Швајцарска агенција за развој
и соработка / МЛС 2019 година
395.164,00 Во фаза на имплементација
МЛС и SDC

1.116.949,00 Во фаза на имплементација        
МЛС и SDC

БУЏЕТ

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

2.096.166,00 Во фаза на имплементација
МЛС и SDC
(иновативен
проект) Швајцарска агенција за
развој и соработка / МЛС
2019 година

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 4: „Конкурентен регион со оптимално искористени потенцијали”

Мерка 3.3.4
Проширување на туристичката понуда во
„Формирање на
Вардарски плански регион преку изградба на
заеднички туристички платформа за параглајдерство и набавка на
програми“
опрема во Демиркаписката клисура

Мерка 5.1.2
„Поддршка за
изработка на
инфраструктурни
проекти”

Мерка 5.3.2
„Идентификување
на потребите за
здравствените
работници”

Приоритет 5.3
„Подобрување
на здравствената
заштита“

МЕРКА

Приоритет 5.1
„Развој на
инфраструктурата
во образовните
институции”

ПРИОРИТЕТ

Набавка на две возила за итна
медицинска помош за ЈУ “Здравствен
дом – Велес

Проект за подобрување на
училишна средина во подрачна
единица на основното училиште
“Гоце Делчев”, село Долни Дисан,
општина Неготино

Подобрување на условите за
одвивање на воспитно-образовниот
процес преку реконструкција на
санитарни јазли во ОУ “Кирил и
Методиј” - Општина Свети Николе

Подобрување на социјалниот и
културниот живот преку поголема
инклузивност на сите жители

ИМЕ НА ПРОЕКТ

БУЏЕТ

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

ЦРВПР/
ЈЗУ Здравствен дом
Велес

ЦРВПР/Општина
Неготино

2018/2019 година

2.278.856,00 Имплементиран
Јапонска амбасада
со седиште во
Скопје

УНДП 2019 година
1.861.434,00 Имплементиран
(Јапонска
амбасада со
седиште во
Скопје) 2018/2019 година

5.116.249,33 Аплициран - на резервна листа
Нордиска
поддршка-Шведска
и Норвешка  
4.955.499,96
Контрибуција од
О.Демир Капија
160.749.37
2019 година
ЦРВПР/Општина Свети
1.596.960,00 Имплементиран
Николе

ЦРВПР/Општина
Демир Капија

НОСИТЕЛ/
ПАРТНЕР

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 5: „Развој на компетентни човечки ресурси и подобрување на социјалната заштита”

МЕРКА

Мерка 6.2.1
„Развој на руралната
инфраструктура,
наводнување и
откупни центри”

ПРИОРИТЕТ

Приоритет 6.2
„Поставување
на поволна
инфраструктура
за развој на
земјоделството
и руралниот
туризам”

ЦРВПР/О.Велес,
О.Кавадарци,
О.Чашка, О.Лозово,
О.Свети Николе,
О.Росоман,
О.Неготино,
О.Градско, О.Демир
Капија
ЦРВПР/О.Велес,
О.Кавадарци,
О.Чашка, О.Лозово,
О.Свети Николе,
О.Росоман,
О.Неготино,
О.Градско, О.Демир
Капија

Развој на земјоделството во
Вардарскиот плански регион
преку реконструкција и санација
на пристапните патишта до
земјоделското обработливо
земјиште

Подобрување на патната
инфраструктура во подрачја со
земјоделска дејност и обработливи
површини во ВПР

ЦРВПР/Општина
Градско

НОСИТЕЛ/
ПАРТНЕР

Подобрување на руралната
инфраструктура во Вардарски
плански регион преку изградба на
центар за откуп на земјоделски
производи во општина Градско

ИМЕ НА ПРОЕКТ

СТАТУС НА ПРОЕКТОТ

МЗШВ 2019 година

6.574.328,00 Во фаза на евалуација
МЗШВ

МЗШВ 2019 година

БРР 2019 година
4.873.435,00 Имплементиран
МЗШВ 4.817.149,00
Надзор на
реконструкција
56.286,00

5.836.215,1 Во фаза на имплементација

БУЏЕТ

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 6: „Искористување на регионалниот потенцијал за современо земјоделство и диверзифициран рурален развој”

Центар за развој на Вардарски плански регион – Велес
Ул.Шефки Сали бр.4 1400 Велес
Тел:043/615-353
www.vardarregion.gov.mk
info@vardarregion.gov.mk

