
 

 

       
 
 
 
 

 

 
Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет 

за организации од јавен сектор 
  

 

Преглед   

Датум 28.05.2020 

Локација ZOOM платформа 

Цел на настанот  Доближување на концептот на биоекономија кон чинителите во регионот, 
размена на знаење и градење на капацитети кај чинители на тема 
Технолошки опции релевантни за Струмичкиот регион и анализа на 
потенцијалот за развој на биоекономија на регион. 

Кратко резиме 

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финасиран од програмата „Хоризонт 2020“ на 
Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биоекономија кон 
чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и 
развивање на патокази и стратегии за остварување на биоекономијата.  

Во насока на размена на знаење и градење на капацитети се одржа првиот вебинар за 
институции од јавниот сектор на 28.05.2020 со почеток од 11 часот преку ZOOM платформата. 
Истиот беше посетен од 20 учесници. Тема на првиот од серијата вебинари беше Преглед на 
анализа за развојот на потенцијалот за биоекономија во регионот и технолошки опции 
релеватни за Струмичкиот регион.  

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел 
на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене што е 
веќе сработено, но и кои се следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. 
Беше прикажана анализата која се спореведуваше во текот на припремниот дел од проектот за 
потенцијалот за развој на биоекономија во Струмичкиот регион, каде беа истакнати можностите 
за подобрување и некои идентификувани бариери кои е потребно да се решат. Понатаму беа 
изнесени бројни примери за технолошки опции во делот на земјоделството, шумарството и 
отпадот. Во завршниот дел се отвори и кратка дискусија околку можностите за подобрување, 
како и важноста за проценка на исплатливоста на овие технолошки опции.   

Во текот на следниот период ќе се утврди и потенцијална тема за следен вебинар на кој ќе се 
дискутираат теми кои се важни и интересни за чинителите.  



 

 

 

   Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на 
Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478 

 

Учесници  

Реден број Име Презиме Организација 

1 Томислав  Андреев Општина Струмица 

2 Миле  Вучетиќ Општина Ново Село 

3 Владимир Ѓорѓиевски SDEWES-Скопје 

4 Љупчо  Димов SDEWES-Скопје 

5 Ленче  Јанакиева Цицимова Планетум 

6 Борче Јанев Здружение за унапредување на земјоделието 
"Проагро фармери"  

7 Митко Јанев Општина Василево 

8 Верица  Јовановска Наставник 

9 Ацо  Крлев Младинско Здружение Феникс 

10 Наташа  Марковска SDEWES-Скопје 

11 Борче Минов Општина Босилово 

12 Емилија  Михајлоска SDEWES-Скопје 

13 Емилија  Попагиновска Општина Карпош 

14 Данче  Стаменова Наставник 

15 Драгана  Стоилкова Општина Ново Село 

16 Зуле  Стојанова Општина Струмица 

17 Томе  Тимов НВО Хортиеко 

18 Емељ  Туна Факултет за земјоделски науки и храна 

19 Марина  Филипоска ЦеПроСАРД 

20 Јована  Цветкова Едукатор 
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Агенда 

 

 

 

 

Модератори: Наташа Марковска, Владимир Ѓоргиевски 

11:00 – 11:15 Воведно обраќање 

• Техничка проверка 

11:15 – 11:30 Вовед во BE-Rural проектот и неговите цели - Емилија Михајлоска 

• Преглед на досега сработено  

• Промоција на идни настани   

• Анализа на потенцијалот на биоекономија во регионот 

11:30 – 12:00 Технолошки опции релеванти во Струмичкиот регион - Љупчо Димов 

12:00 – 12:20 Технолошки опции отпад - Александар Чеботарев  

12:20 – 12:40 Пленарна сесија и заклучни согледувања 

• Што сметате како потенцијал за развој на биоекономијата во регионот? 

• Кои активности или програми за политики биле особено корисни во 
регионот досега? Кои активности / програми не биле толку успешни? 

• Кои се главните приоритети за акција во регионалната биоекономија? 

• Како чинители и граѓаните можат да бидат мотивирани да се вклучат за 
развој на биоекономијата во регионот? Кој друг треба да биде вклучен во 
овие разговори? 

• Предизвици, проблеми, бариери: Што ги отежнува работите? и Решенија: 
Кои идеи постојат за надминување на бариерите? 

• Тема за следен вебинар  
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