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Говор 

Амбасадор  Аиво Орав 

Шеф на Деелегација на ЕУ 



Почитуван министер Хани, 

Почитувана г-ѓа Крлиу, 

Почитуван г-дин Еманоуил, 

Почитувана колешке г-ѓа Шарламанов, 

Дами и господа, 

 

Ми претставува задоволство да бидам денеска тука на 

отворањето на уште еден повик за предлог проекти во рамки на 

Програмата за прекугранична соработка со Грција.  

 

Постоењето на граници го наметнува и постоењето на 

административни, законски и физички пречки. Тоа може да 

биде предизвикано заради разлики во политичките институции, 

административни системи и процедури, законски структури или 

технички и еколошки стандарди. Тоа ја прави соработката 

преку границите да биде тешка и ретко да биде спонтан 

процес.  

 

Прекуграничната соработка има за цел да се надминат тие 

пречки преку промовирање на одржлив локален развој. Притоа 

предвид се земаат специфичностите на секоја земја, но исто 

така и неделивата природа и култура. Засегнатите власти и 

структури, на разни владини нивоа и овластувања стекнуваат 

навика за заедничко работење. Преку заедничко управување, 



взаемна доверба и разбирање тоа се зајакнува, а процесот на 

соработка се зголемува. Токму затоа прекуграничната 

соработка е клучен фактор за европските интеграции и 

економската и социјалната кохезија.  

 

Прекуграничната соработка се однесува на зајакнување на 

луѓето од двете страни на границата да соработуваат и да ги 

подобруваат економските, социјалните и еколошките услови во 

нивниот регион на локално ниво. Тие добиваат можност да ги 

подобрат животните услови на населението. Економските и 

личните врски кои се градат всушност се основата за идниот 

просперитет на нивниот регион. Тоа се само едноставни докази 

за „ефектот на умножување“ кој се создава со прекуграничната 

соработка.  

Денеска го отвораме третиот повик за предлог проекти за 

прекугранична соработка помеѓу двете соседни земји. Во 

првиот круг беа доделени договори за 18 проекти, во вкупен 

износ од 5 милиони евра. Останатите 20 проекти беа избрани 

во вториот круг со вредност од околу 17 милиони евра. За 

третиот круг, ЕУ има резервирано вкупен износ од 7,5 милиони 

евра.  

Проектите кои се спроведени до сега се однесуваат од 

економска соработка, и еколошки и туристички развој, сѐ до 

проекти за културна размена. Како резултат на тоа, општините, 

стопанските комори, здравствените институции и еколошките 



организации од двете страни имаат придобивки од плодните 

партнерства. Меѓутоа, она што беше постигнато до сега 

немаше да биде можно без отворената и силната соработка 

која се развиваше преку границите од страна на властите на 

двете земји.  

Големиот број на присутни денеска овде е само потврда за 

намерите на двете земји да продолжат со нивната соработка, 

не само помеѓу вклучените министерства, туку и помеѓу 

многуте институции, општини, компании и НВОи, кои се 

потенцијални партнери за проектите во рамките на овој повик.  

Ви посакувам многу успех! 

 


