Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет
за организации од јавен сектор

Преглед
Датум

17.09.2020

Локација

ZOOM платформа

Цел на настанот

Доближување на добри примери кои се градат на концептот на
биоекономија и одржлив развој кон чинителите во регионот, односно
размена на знаење и градење на капацитети на тема „Најдобри практики од
различни региони ревелатни за Струмичкиот регион“ за чинителите од
јавниот сектор.

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 вториот вебинар за
институции од јавниот сектор на 17.09.2020 со почеток од 11 часот преку ZOOM платформата.
Истиот беше посетен од 11 учесници. Тема на првиот од серијата вебинари беше Најдобри
практики од другите региони релевантни 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.
Од големиот и различен број достапни примери се издвоија шест практики од неколку европски
земји. Истите опфаќаат различни сегменти од биоекономијата и одржливиот развој. Се даде
приказ на можна програма за поддршка на локалните производи, потоа употреба на локалните
вишок суровини и нивна пренамена, како и иновативни примери за биоразградливи производи.
Во завршниот дел се отвори и кратка дискусија околку можностите за репликација на вакви
практики во регионот и исплатливоста на овие 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.

Учесници
Реден
број

Име

Презиме

Организација

1

Томислав

Андреев

Општина Струмица

2

Панче

Беџовски

Општина Струмица

3

Ѓорги

Караташев

Општина Струмица

4

Миле

Вучетиќ

Општина Ново Село

5

Драгана

Стоилкова

Општина Ново Село

6

Туше

Стојанов

Општина Ново Село

7

Александар

Чеботарев

SDEWES-Скопје/општина Струмица

8

Љупчо

Димов

SDEWES-Скопје/општина Карпош

9

Владимир

Ѓорѓиевски

SDEWES-Скопје

10

Наташа

Марковска

SDEWES-Скопје

11

Емилија

Михајлоска

SDEWES-Скопје

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

Агенда
Модератори: Наташа Марковска, Владимир Ѓоргиевски
11:00 – 11:15

Воведно обраќање
•
•

11:15 – 11:30

Вовед во BE-Rural проектот и неговите цели - Емилија Михајлоска
•
•

11:30 – 12:30

Преглед на досега сработено
Промоција на идни настани

Најдобри практики од европските региони - Љупчо Димов
•
•
•
•
•
•

12:30 – 13:00

Согласност за учество
Запознавање на учесници

Вкусот на регионот – Латвија
1 село, 1 MW – Романија
Vollebak биоразградливи производи - Велика Британија
Toast Ale – Од остатоци на леб до пиво - Велика Британија
Биогорива од отпадна слама
Маици направени со отпадно млекo

Пленарна сесија и заклучни согледувања
•

Тема за следен вебинар

Линк од вебинарот: Passcode - 2Z?Y9N+j
https://us02web.zoom.us/rec/share/itcfFk5iRJIQi68eIXDvxP20skCJtizvYkmfN_KTpLqQjfm4D0BhligS
9o_1sAvH.NS6iR9ARH8cA3p1V
Линк од презентацијата
https://we.tl/t-CJv4HWp7q2
Линк за формулар за согласност
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNIy3kxz1
4Rkyg/viewform
Линк за евалуација на вебинарот
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyJw37R-KkdBt68gUC2V0GTaUk4c2-YsKhoCEWmzj6Tuzhg/viewform?usp=sf_link

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

Слики
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