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

Преглед
Датум

17.12.2020

Локација

ZOOM платформа

Цел на настанот

Доближување на биоекономијата во контекст на Европскиот зелен
договор: Синергии и компромиси. Приказ на релевантни стратешки
документи и Економскиот и инвестициски план за земјите од Западен
Балкан за чинителите од невладиниот 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 семинар за
организиции од невладиниот сектор на 17.12.2020 со почеток од 13:30 часот преку ZOOM
платформата проследен од 9 учесници. Тема на семинарот беше Биоекономијата во
контекст на Европскиот зелен договор: Синергии и компромиси, како и Приказ на
релевантни стратешки документи 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. Фокусот на семинарот се однесуваше на Европскиот зелен договор
со идентификација на синергиите и компромисите. Во овој дел акцент беше даден и на
стратешките документи поврзани со 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. Со опцијата Poll овозможена преку ZOOM

алатката учесниците преку неколку прашања беа поттикнати и придонесоа кон активна и
продуктивна дискусија.
Учесници
Реден
број

Име

Презиме

Организација

1

Наташа

Марковска

SDEWES-Скопје

2

Емилија

Михајлоска

SDEWES-Скопје

3

Владимир

Ѓорѓиевски

SDEWES-Скопје

4

Љупчо

Димов

SDEWES-Скопје/општина Карпош

5

Панче

Беџовски

Општина Струмица

6

Марина

Филипова

ЦеПроСАРД

7

Јован

Реџиќ

SDEWES-Скопје

8

Катерина

Манева Митровиќ

Енвирос

9

Ивана

Петкановска

ЦеПроСАРД

Агенда
Агенда
13:30 – 13:35

Вовед
•
•
•

13:35 – 13:45

Вовед во проектот BE-Rural и целите
•
•

13:45 – 14:30

Преглед на завршени активности
Промоција на идни настани

Биоекономијата и Европскиот зелен договор: Синергии и компромиси
•
•
•

14:30 – 14:45

Техничка подготовка
Формулар за согласност
Запознавање

Европскиот зелен договор
Стратешки документи на ЕУ
Економски и инвестициски план за Западен Балкан

Дискусија и заклучоци

Линк од вебинарот: Passcode - 5*fv#3r?

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

https://us02web.zoom.us/rec/share/aOqprn0qFEHSBoYKD75c7f9UpN_Oj5hSFc6c_omY7tbljDaS6APbtflmZCxeTEj.VE7TKDA-SkMpBeFD
Линк од презентацијата
https://we.tl/t-m1hWNfDIKz
Линк за формулар за согласност
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNIy
3kxz14Rkyg/viewform
Линк за евалуација на вебинарот
https://forms.gle/bPSdqSSrH365hBcD9
Слики

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

