
 

 

       
 
 
 
 

 

 
Вебинар за размена на знаење и градење на 

капацитет за организации од јавен сектор 
  

 

Преглед   

Датум 29.10.2020 

Локација ZOOM платформа 

Цел на настанот  Доближување на биоекономијата во контекст на Целите за одржлив 
развој, Европскиот зелен договор и Економскиот и инвестициски 
план за земјите од Западен Балкан за чинителите од јавниот сектор.  

Кратко резиме 

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финансиран 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 третиот вебинар за 
институции од јавниот сектор на 29.10.2020 со почеток од 11 часот преку ZOOM 
платформата проследен од 22 учесници. Тема на последниот од серијата вебинари 
наменети за јавен сектор беше Биоекономијата во контекст на Целите за одржлив развој, 
Европскиот зелен договор и Економскиот и инвестицискиот план за земјите од Западен 
Балкан.  

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. Како новина која е согласно тематиката на вебинарот беше 
претставен и повикот “ЕУ за општините” кој има цел да ги зајакне единиците на локалната 
самоуправа преку три приоритети на ЕУ – солидарност, соработка и зелен пристап. 
Вебинарот беше поделен на два дела проследени со дискусии. Првиот дел од вебинарот 
беше посветен на биоекономијата во контекст на целите на одржлив развој. Во овој дел 
учесниците се запознаа со релеватните за оваа област цели преку конкретни примери во 
насока на остварување на Агендата 2030. Со дискусија и заедничка работа беа утврдени 
синергиите и компромисите меѓу целите за одржлив развој и биоекономијата. Вториот дел 
од презентацијата се однесуваше на Европскиот зелен договор и Економскиот и 
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инвестициски план за земјите од Западен Балкан. Беа презентирани различни стратешки 
документи кои ги дефинираат патеките за развој на биоекономијата. Со цел поттикнување 
на долгорочна економска обнова преку зелена и дигитална транзиција, искористување на 
скриениот економски потенцијал во регионот, подобрување на регионална економска 
соработка и зајакнување на соработката на Западен Балкан со ЕУ преку 10 водилки се 
даде краток осврт на економскиот и инвестицискиот план. Вториот дел од дискусијата се 
однесуваше на дефинирање на конкретна мерка и како таа може да се поврзе со целите 
за одржлив развој (синергии и компромиси), но и со директните и индиректните водилки 
од економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан. Овие теми беа издвоени за 
запознавање на учесниците со се она што е ново и актуелно во областа на 
биоекономијата, а со тоа и да се отворат можности за реализација на идни настани со 
одреден сегмент од темите на вебинарот.  
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Учесници  

Реден 
број 

Име Презиме Организација 

1 Томислав  Андреев Општина Струмица 

2 Панче  Беџовски Општина Струмица 

3 Ѓорги  Караташев Општина Струмица 

4 Тино Алексов Општина Кичево 

5 Димитар  Громбановски Општина Аеродром 

6 Софија Зафировска Општина Аеродром 

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 

12 Верица Јанева Наставник 

13 Томе Тимов НВО Хортиеко 

14 Јован Реџиќ SDEWES-Скопје 

15 Емилија Попагиновска Општина Карпош 

16 Лилјана Арсовска Општина Свети Николе 

17 Зоран Кацарски Организација "Натура Нова" 

18 Саша Максимовски Општина Ѓорче Петров 

19 Борче Минов Општина Босилово 

20 Зуле Стојанова Општина Струмица 

21 Зоран  Атанасов Агенција за храна и ветеринарство 

22 Љубислав - - 
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Агенда 

 

Линк од вебинарот: Passcode -  5kuChx^y 

https://us02web.zoom.us/rec/share/rHSZEXP4QNwMHPvf5VVcNQXCM5eV359d0mozTOXeg
n14JBtPm2YL6qXlXp9WdWYx._woiaFLfKqDMzWto  

Линк од презентацијата 

https://we.tl/t-4Bco5lU006  

Линк за формулар за согласност 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNIy
3kxz14Rkyg/viewform  

Линк за евалуација на вебинарот 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFxV23XG-
ijJAaj0213M1sImufoDcmBUyZXkCqBHX1TvUzzw/viewform?usp=sf_link  

Слики 

Агенда 

11:00 – 11:05  Вовед   

• Техничка подготовка  
• Формулар за согласност 

• Запознавање 

• Воведен Слајд за ЕУ повик 

11:05 – 11:15 Вовед во проектот BE-Rural и целите  

• Преглед на завршени активности 

• Промоција на идни настани  

11:15 – 11:45 Синергии и компримиси помеѓу биоекономијата и целите на одржлив развој  

• 2030 Агенда 

11:45 - 12:00 Дискусија и заедничка работа  

12:00 -12:20 Биекономијата во контекст на Европскиот зелен договор  

• Стратешки документи 

12:20- 12:40 Економски и инвестицски план за земјите од Западен Балкан  

• Flagships 

12:40 – 13:00 Дискусија и заклучоци    

• Пирамида на вредности на биоекономија (приоритет и подобност на 
мерки) 

https://us02web.zoom.us/rec/share/rHSZEXP4QNwMHPvf5VVcNQXCM5eV359d0mozTOXegn14JBtPm2YL6qXlXp9WdWYx._woiaFLfKqDMzWto
https://us02web.zoom.us/rec/share/rHSZEXP4QNwMHPvf5VVcNQXCM5eV359d0mozTOXegn14JBtPm2YL6qXlXp9WdWYx._woiaFLfKqDMzWto
https://we.tl/t-4Bco5lU006
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNIy3kxz14Rkyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNIy3kxz14Rkyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFxV23XG-ijJAaj0213M1sImufoDcmBUyZXkCqBHX1TvUzzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFxV23XG-ijJAaj0213M1sImufoDcmBUyZXkCqBHX1TvUzzw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

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

 

 



 

 

 

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

 


