
  
 

 

 

 

 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ 

“Градење на капацитети за вмрежување на заинтересираните страни во секторите на 

јаболко и туризам во прекуграничниот регион Преспа” 

во Отешево – Хотел Лејквју  

Ресен, Македонија 

20 - 22.11.2017  

 

Заедничка активност за градење на капацитети финансирана преку:

 

“Рурален развој преку интегрирано 

управување со шумските и водните 

ресурси во Југоисточна Европа: 

Рурални перспективи: 

квалификација, реинтеграција и 

(само)вработување” 

 

Проект имплементиран во соработка 

со: 

Германска меѓународна соработка  

 

 

 

Програма за техничка соработка 
“Развивање на кратки вредносни 
ланци во прекугранични подрачја во 
регионот на Западен Балкан” 

 

 

 

Проект имплементиран во соработка 

со: 

ФАО Регионална канцеларија за  

Европа и Централна Азија (РЕУ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Lakeview+Hotel+%26+Resort/@40.9862555,20.9247276,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbdd3f24161aa0e2!8m2!3d40.985316!4d20.920951


 
 

Почитувани,   

 

Постојаната работна група за регионален рурален развој (СВГ), Германската 

меѓународна соработка (ГИЗ) и Организацијата за храна и замјоделство при ООН 

(ФАО), следејќи ги целите на проектите: “Рурален развој преку интегрирано управување 

со шумските и водните ресурси во Југоисточна Европа: Рурални перспективи: 

квалификација, реинтеграција и (само)вработување””, како и “Развивање на кратки 

вредносни ланци во прекугранични подрачја во регионот на Западен Балкан”, 

организира 3-дневна работилница за развој на капацитети за “Градење на капацитети 

за вмрежување на заинтересираните страни во секторите на јаболко и туризам во 

прекуграничниот регион Преспа” преку:  

- заедничка промоција и маркетинг на производи и услуги како дел од вредносните 

ланци во секторите на јаболко и туризам, со фокус на зголемување на 

соработката и создавање на бизнис партнерства; 

- поврзување на традиционални и иновативни производи со туристичките понуди 

во Преспа; 

- креирање и одржување на нови производи и услуги во регионот на Преспа; 

- креирање на заедничка бизнис стратегија за развој.  

Работилницата ќе се одржи во периодот 20-22.11.2017. Пристигнувањето на учесниците 

е предвидено на 20-ти, а заминувањето на 22-ри Ноември. Трошоците за сместување, 

храна и освежување за учениците во работилницата ќе бидат покриени од страна на 

организаторите. Превод на македонски, албански и англиски ќе биде обезбеден за 

учесниците.  

Овој настан претставува продолжување на работилницата “Поттикнување на 

интегриран економски развој преку одржливо користење на природни ресурси и 

озеленување на вредносни синџири” организирана во Април 2017, каде 

заинтересираните актери од Преспа беа запознаени со специфични алатки на 

планирање и развој како моделот на Business Canvas Model (BMC). 

Меѓународната експертиза на СВГ и ФАО ќе биде употребена за спроведување на 

обуката, обезбедувајќи можности за размена на искуства, како и за развивање на идеи 

за можни заеднички активности помеѓу учесниците. Обуката ќе биде спроведена со 

примена на партиципативен пристап, кој ќе биде спроведен по пат на пленарни и групни 

дискусии, како што се предвидени во приложената програма.   

Ве молиме да го потврдите својот интерес за учество преку пополнување на 

приложениот формулар за Израз на интерес и да го испратите до г-а Етлева Тимо 

(etleva.thimo@swg-seerural.org) не подоцна од 15-ти Ноември, 2017 година. Ги 

охрабруваме сите заинтересирани апликанти да се пријават што е можно поскоро. По 

приемот на формуларот за Израз на интерес, потенцијалните апликанти ќе бидат 

информирани по пат на финална листа на избрани учесници.  
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Агенда на работилницата за градење на капацитети: 

“Градење на капацитети за вмрежување на заинтересираните страни во секторите на 

јаболко и туризам во прекуграничниот регион Преспа” 

 

Ден 1 – 20.11.2017 (Понеделник) 

Почет
ок на 

сесија 

Крај 
на 

сесија 

Модератор/ 
Говорник 

Наслов Забелешка 

 13:00  Пристигнување на учесниците  

13:00 14:00  Ручек  

14:00 14:15 Дамјан 
Сурлевски  
 
Бојана 
Јовановска 
 
Претставник 
од ФАО 
 

 
 
Отворање на работилницата 
Кратко презентирање на учесниците 
 

 
 
Пленарна 
сесија 

14:15 
 

14:35  
 

Кај 
Мортенсен  
 
Дамјан 
Сурлевски  

 - Вовед во програмата и целите на 
работилницата 
 - СВГ АБД активности за воведување на 
концептот на вредносни ланци во 
прекуграничен контекст 
 

 
Пленарна 
сесија 

14:35 16:15 Претставниц
и од групата 
 
Локален 
експерт 
 

Преглед на моменталната ситуација во 
вредносните ланци во секторите на 
јаболко и туризам – Презентација од 
страна на учесниците  

• Презентирање на бизнис случај  

• Можности и предизвици  

 

16:15 16:45  Кафе пауза  

16:30  17:00 Ларс Албек Развивање на бизнис стратегии и 
партнерства/мрежи во кластер 
организации во рамки на вредносните 
ланци во секторите на јаболко и туризам 

• Заедничка бизнис стратегија?  

• Единствен цластер за јаболко и 
туризам за областа?  ИЛИ 

• Кластер иницијативи за јаболко и 
за туризам?  

Пленарна 
сесија  
 
Презентаци
ја и 
дискусија 

17:00 17,45 Ларс Албек  
 
Кај 
Мортенсен 

Дефинирање на главните елементи на 
заедничка бизнис стратегија за 
кластер/вредносен синџир  
 

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи 

17.45 18:30 Ларс Албек  
 
Кај 
Мортенсен 

Дефинирање на концепт прекуграничен 
кластер за секторите на јаболко и туризам 
во регионот Преспа  

• Активности, улоги и обврски  

• Приспособување на новите 
потреби  

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи  



 
 

19:00 20:00  Вечера  

 

Ден 2 – 21.11.2017 (Вторник) 

Почето
к на 

сесија 

Крај 
на 

сесија 

Модерато
р/ 

Говорник 

Наслов Забелешка 

09:00 10:00 Ларс 
Албек 

Организирање на кластер – Улоги и 
обврски – предуслови за успешно 
воспоставување и функционирање на 
прекуграничен кластер (менаџмент, кодекс 
на однесување, итн.)  

Пленарна 
сесија 

10:00 11:15  Идентификување на специфични 
заеднички активности во рамки на 
партнерството/кластерот – Презентација 

од страна на учесниците 

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи 

11:15 11:45  Кафе пауза  

11:45 13:00 Ларс 
Албек 

Формирање на кластер организација  

• Чекори во воспоставување на 
организацијата 

• Функција на секретаријатот  

• Планирање на првични активности  

Пленарна 
сесија 
 

13:00 14:30  Ручек  

14:30 16:00 Ларс 
Албек 

Креирање на нацрт бизнис стратегија 
заснована на главните елементи 
дефинирани од страна на групата во 
однос на вредносните ланци во 
секторите на јаболко и туризам во 
регионот на Преспа 
 

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи 

16:00 16:30  Кафе пауза  

16:30 18:00  Продолжување на сесијата Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи 

19:30   Вечера   

  

Ден 3 – 23.11.2017 (Среда) 

Почето
к на 

сесија 

Крај 
на 

сесија 

Модерато
р/ 

Говорник 

Наслов Забелешка 

09:30 11:00  Сумарна дискусија за заедничките бизнис 
стратегии и воспоставување на кластер 
иницијатива  

Пленарна 
сесија 
 
Презентациј
а и дискусија 

11:00 11:30 Дамјан 
Сурлевски 

Презентација и дискусија на идни 
активности и можности за поддршка 
 

 



 
 

11:30  12:00   Кафе пауза  

12:00  13:00  Заклучоци и дискусија за идни чекори  Пленарна 
сесија 

13:00 14:30  Ручек и заминување на учесниците  

  



 
 

 

Изјава за изразување на интерес за учество во работилница за градење на 

капацитети: 

“Градење на капацитети за вмрежување на заинтересираните страни во секторите на 

јаболко и туризам во прекуграничниот регион Преспа” 

 

Ве молиме да го испратитет овој формулар до СВГ ЕУП канцеларијата за Преспа 

најдоцна до 15-ти Ноември, 2017 

E-mail: etleva.thimo@swg-seerural.org 

Moб: + 355 67 480 41 41 

 

Име и презиме: Име:                                             Презиме: 

Организација 

/институција: 

        

Позиција:  

Адреса:  

Телефон:  

E-mail:  
 

Опишете го 

Вашето 

искуство 

поврзано со 

главната тема 

на оваа  

Работилница: 

- Учество во мрежи, кластер организации или јавно-приватни 
партнерства? 
 
 
 
 

- Подготовка на заеднички бизнис план или дел од проектни 
предлози со други партнери од секторите јаболко или туризам? 

 
 

Која е Вашата 

главна 

мотивација за 

учество во 

оваа 

Работилница: 
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