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Драги претставници на двете раководни тела на 

Програмата за прекугранична соработка, г-ѓа Мехмети 

Петерсен и г-дин Салонидис,  

почитуван градоначалнику Талески,  

дами и господа, 

 

Ми претставува задоволство што сум со вас денес, на 

официјалното отворање на изложбата на фотографии: 

Водите и планините во прекуграничниот регион, 

организирана по повод Европскиот ден на територијална 

соработка.  

Европската Унија има развиено повеќе инструменти за 

поддршка на територијалната соработка во Европа. Еден 

од нив е и ИПА Програмата за прекугранична соработка 

во рамките, чија цел е да ги подготви земјите-кандидатки 

за идното раководење со Структурните фондови на ЕУ. На 

институционално ниво, со Програмата за прекугранична 

соработка со Грција, заеднички раководат раководните 

тела на Европските програми за територијална соработка 

од Солун и од Министерството за локална самоуправа во 

Скопје.   

Во рамките на оваа програма партнерите, а тие се 

општините, структурите за регионален развој и граѓанското 
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општество, спроведуваат заеднички проекти преку 

комбинирање на експертиза и ресурси.  

Ова овозможува прекуграничните активности да го 

поддржат локалниот економски развој, да се гради 

инфраструктура од помал обем, да се заштити животната 

средина и да се промовира културна размена меѓу двете 

соседни земји.   

Програмата за прекугранична соработка со Грција се 

спроведува преку јавни повици за соработка. Во 2010 г. 

беше објавен првиот повик, кој имаше за резултат 18 

проекти, во вкупна вредност од околу 2 милиони евра, 

распределени меѓу партнерите од оваа страна на 

границата. Националните власти учествуваат со најмногу 

15% од буџетот на проектите. 

Вториот повик за предлог-проекти беше објавен на 

почетокот на годинава, со буџет од околу 4,8 милиони евра, 

што се распределуваат меѓу партнерите од земјата. 

Еден од избраните проекти во рамките на Програмата за 

прекугранична соработка го спроведува културно-

уметничкото друштво „Стив Наумов“ од Битола, а денес ќе 

имаме задоволство да уживаме во тоа што ќе ни го 
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претстават.  Овој проект е добар пример за зацврстување 

на соработката меѓу две земји во сферата на културата.  

Другите области на проектни активности опфаќаат:  

• зачувување на животната средина,  

• валоризирање на природните регионални ресурси, и  

• промовирање на културната размена. 

Низ цела Европа се организираат речиси 300 настани во 40 

земји во рамките на кампањата за Европскиот ден на 

соработка со која се промовира територијалната соработка. 

Кон оваа иницијатива се придружи и градот Битола. Ова 

посочува на интересот на националните и регионалните 

власти, како и на граѓанското општество, да ја засилат 

соработката низ цела Европа, што денес со задоволство го 

поздравувам. 

Ви благодарам на вниманието. 


