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Зајакнување на капацитетите на институциите за 

ефикасно управување со фондовите на ЕУ  

 

(Хотел Стоун Бриџ) 

 

 

 

 

 

Н.Е. Аиво Орав  

Шеф на Делегацијата на ЕУ  
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Почитуван Амбасадор Шурман,  

Почитуван Државен секретар Андоновски,  

Почитувани гости, дами и господа,  

 

Им благодарам на сите што дојдоа на финалната 

конференција на проектот финансиран од ЕУ кој ја поддржа 

администрацијата во поставувањето на системи за ефикасно 

управување со фондовите на ЕУ.  

 

Градењето на административните структури во пристапниот 

период е многу значајна. Институциите и човечките ресурси 

кои се одговорни за програмирањето, имплементацијата, 

мониторирањето и евалуацијата на фондовите на ЕУ 

претставуваат клучна одредница на капацитетите за 

искористување на секоја земја. Тие се индикатори кои ја 

одредуваат подготвеноста на земјата за целосно 

искористување на достапните фондови на ЕУ, на ефикасен и 

ефективен начин.  

 

Искуството добиено од петтото проширување во 2007 покажа 

дека во подготвителната фаза изградбата на ефикасни и 

соодветни капацитети за искористување на фондовите на ЕУ 
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е од суштинско значење. Од големо значење е политиката за 

зајакнување на капацитетите за управување со фондовите да 

биде водена како приоритет на највисоко политичко ниво.  

Европската комисија верува дека унапреденото 

мониторирање и систем за евалуација се неопходни за 

премин кон пристап кој ќе биде насочен кон резултати. 

Неопходно е однапред да бидат договорени јасни и мерливи 

цели и индикатори, кои ќе бидат користени за оценка на 

исходите од програмата ИПА во земјата.   

Во изминатите две години, ЕУ го поддржа јакнењето на 

административните структури за имплементација на 

тековните ИПА програми во износ од 1.5 милиони евра при 

што беа постигнати следните резултати: 

 Обучени беа околу 400 претставници на јавната 

администрација, исто така за повеќе од 100 оперативци 

на структурите на ИПА беа организирани и обуки на 

работното место; 

 45 лица учествуваа на три студиски патувања во 

Словачка и Шпанија; 

 Виши експерти обучија 64 обучувачи за мониторинг и 

евалуација.  

 Беа произведени планови за обука за практични алатки 

за вршење на мониторинг и евалуација, како и осум 



 4 

програми за обука, базирани на проценетите потреби за 

обука.  

 Беа произведени упатства за употреба на алатките за 

обучувачите на локалните јазици; 

 Беа развиени или ревидирани бројни оперативни 

процедури со цел да се рефлектира и да се стави во 

функција Упатството за мониторинг и евалуација на ИПА 

и да се стандардизираат работните процедури меѓу 

релевантните институции, во согласност со најдобрите 

практики на земјите членки на ЕУ и препораките на 

ревизорите и оценувачите.  

 

Поради тоа, ние сме уверени дека земјата ќе има 

функционален систем за мониторинг и евалуација, кој ќе 

придонесе за ефикасна и транспарентна испорака на услуги, 

одговарајќи на потребите на граѓаните.  

 

Системот и одржливоста на нашите заложби преку 

имплементацијата на овој проект во изминатите две години 

ќе биде ставен на тест при подготовката на новиот 

Инструмент за претпристапна помош, таканаречената ИПА 2, 

која ќе важи за периодот 2014 – 2020.  
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За предизвиците со кои се соочуваат и земјите членки на ЕУ 

поврзани со кохезивната политика на ЕУ ќе чуеме од 

професорот на Еразмус Универзитетот во Ротердам,г-дин  

Моли.  

 

На крај, сакам да им се заблагодарам на сите партнери на 

проектот за нивната напорна работа и посветеност.  

 

Ви благодарам.  


