
  
 

 

 

 

 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ 

“Градење на капацитети за подобрување на производите и услугите во руралните 

средини и вмрежување на заинтересираните страни во секторот на туризам во 

прекуграничниот регион Шара” 

во Маврово, Македонија – Хотел Алпина 

23 - 25.11.2017  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Агенда на работилницата за градење на капацитети: 

“Градење на капацитети за подобрување на производите и услугите во руралните 

средини и вмрежување на заинтересираните страни во секторот на туризам во 

прекуграничниот регион Шара” 

 

Ден 1 – 23.11.2017 (Четврток) 

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 
 

 
 
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 
 
Владо 
Србиновски 

Преглед на моменталната ситуација со 
вредносните ланци во секторот на 
туризам – Презентација од страна на 
учесниците  

• Презентирање на бизнис случај  

• Можности и предизвици  

 

16:15 16:45  Кафе пауза  

16:30  17:00 Ане-Мете 
Хјалагер 

Развивање на бизнис стратегии и 
партнерства/мрежи во кластер 
организации во рамки на вредносните 
ланци во секторот на туризам 

• Заедничка бизнис стратегија?  

• Кластер за (храна и) туризам за 
областа?  

Пленарна 
сесија  
 
Презентаци
ја и 
дискусија 

17:00 17:45 Ане-Мете 
Хјалагер  
 
Кај 
Мортенсен 

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

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи 

17.45 18:30 Ане-Мете 
Хјалагер  
 
Кај 
Мортенсен 

Дефинирање на концепт прекуграничен 
кластер во регионот Шара  

• Активности, улоги и обврски  

• Приспособување на новите 
потреби  

Пленарна 
сесија или 
секторски 
работни 
групи  

19:00 20:00  Вечера  

 

 



 
 

Ден 2 – 24.11.2017 (Петок) 

Почето
к на 

сесија 

Крај 
на 

сесија 

Модерато
р/ 

Говорник 

Наслов Забелешка 

09:00 10:00 Ане-Мете 
Хјалагер 

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 Ане-Мете 
Хјалагер 

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 Ане-Мете 
Хјалагер 

Креирање на нацрт бизнис стратегија 
заснована на главните елементи 
дефинирани од страна на групата во 
однос на вредносните ланци во секторот 
туризам во регионот на Шара 
 

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 – 25.11.2017 (Сабота) 

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  



 
 

 


