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Анекс бр. 2:

Пилот и демонстрациски
проекти
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Пилот и демонстрациски проекти
Стратешки определби

2.
3.
4.

5.

Скопје - иновации и
растеж

6.

Агенција за одржлив
развој
Економија на животна
средина

7.

●

●

Општина

Приватен сектор

●

Бодови

●

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

●

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

●

Влада

●

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

Краток опис
План за управување со еднаква
тежина на сите три димензии на ОР

3. Е-управување,
принципи на ОР

Назив
План за управување со
коритото на Реката Црна
Фиибилити студија,
интегрирано управување
со цврст отпад
Земјишен катастар
вклучувајќи и ГИС
Институт за одржлив
развој

2010-2015

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.
1.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група

●

●

●

●

●

●

Пилот проекти во скопскиот регион
Пилот/демонстрациски проекти за
земјоделство во регионот Овче Поле
НВО структура за јавно-приватно
партнерство за ОР пилот и
демонстрациски проекти, центар на
знаење
Пилот проекти – иновации и
претприемништво, поголема
соработка, трансфер на технологија
и извоз

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Владин центар за НСОР

●

●

●

●

●

Зајакнување на капацитети, МЖСПП,
анализа на трошоци и приходи во

●

●

●

●

●
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Стратешки определби

Стратегија за одржливо
управување со водите
на РМ

12.

Управување со
општинските води и
отпадните води

●

●

●

●

●

●

●

●

Приватен сектор

11.

Општина

Балкански стратешки
“think – tank” за пристап
во ЕУ

●

Влада

10.

●

Бодови

ИПА, ОР и
програмирање

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

9.

●

●

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

Макроекономско
моделирање

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

8.

Краток опис
животната средина, СЕП
Министерство за финансии –
буџетско и приходно прогнозирање,
анализа на трошоци и приходи на
инвестициските проекти
Интеграција и зајакнување на
пристапот ОР во ИПА
програмирањето и равивањето и
дизајнирањето на проекти
Мрежно работење и стратешка
примена на лекциите научени во
Бугарија и Романиа во
пристапувањето кон ЕУ. Зајакнување
на капацитетите на дминистрацијата
на централната влада
Интегриран пристап за управување
со водите, проценка на
потрошувачката, намалување на
потрошувачката, стратешки правец
за одржливо управување со водите
Демонстрациски проекти во општини
кои служат како најдобри примери

2010-2015

3. Е-управување,
принципи на ОР

Назив

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група
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Стратешки определби

15.
16.
17.

18.

Проект за осветлување
на улиците со користење
соларна енергија

19.

Програма за заштеда на
енергија на објекти

Пилот проекти кои воведуваат ОР на
ниво на универзитите и на студентски
кампуси
Пилот проект за геотермално
затоплување
Зголемување на искористеноста на
обновливи енергии – демонстрирање
на придобивките од употребата на
соларната енергија
Пилот проект во една општина.
Демонстрирање на придобивките од
ефикасната употреба на соларната
енергија
Намалување на потрошувачката на
енергија за загревање и ладење на
објекти

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Општина
●

Приватен сектор

Влада
●

●
●

●
●

●

●

Бодови

●

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

●

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

Локална Агенда 21 во
Скопје и други две
општини
Димензија на ОР во
високото универзитетско
образование
Геотермално
затоплување
Инсталирање на 500
соларни греачи на вода
на домови

●

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

14.

Краток опис
Воспоставување база на податоци за
инфраструктурата за снабдување со
вода за секоја општина на РМ
Демонстрациски проект за Локална
Агенда 21

2010-2015

3. Е-управување,
принципи на ОР

Назив
Проект за балансирано
користење на водите

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.
13.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група

●

●

●

●

●

●
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Стратешки определби

23.

Пилот Е-управување
Индустрија

24.

Балканска програма за
извоз врз основа на Еуправување

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Приватен сектор

●

Влада

●

●

Бодови

●

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

●

Општина

Пилот проект во една општина за
воведување е-управување како
демонстрациски проект
Пилот проект во конкретна гранка на
индустријата за начинот на кој еуправувањето може да ги намали
трансакциските трошоци на
индустријата и да ја подигне
ефективноста
Иработка на програма за извоз на
македонските алатки за еуправување. Проектот се заснова на
претпоставката дека Македонија ќе
постане водечка земја на е-

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

22.

Краток опис
Утврдување на инженерска,
институционална, финансиска,
економска и еколошката изводливост
на предложениот проект
Утврдување на инженерска,
институционална, финансиска,
економска и еколошката изводливост
на предложениот проект

2010-2015

3. Е-управување,
принципи на ОР

21.

Назив
Физибилити студија за
железнички превоз во
градски средини –
Скопје
Физибилити студија за
железнички превоз до
Аеродромот
“Александар
Македонски„ од Скопје
Пилот Е-управување
Општина

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.
20.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група

●

●

●

●

Поддршка за подготовката на Националната стратегија за одржлив развој во
Република Македонија
Предлог - Национална Стратегија за Одржлив Развој во Република Македонија
Анекс бр.2

Стратешки определби

28.

Пилот проект за
иновациски центар
Кампања за
претприемништво за ОР
за МСПИТИ
Образование за ОР –
Кавалитет и управување
Реструктуирање на
претпријатие кон ОР

Пилот проект што може да го
оправда воспоставувањето на пилот
Технолошки парк
Пилот проект

30.
31.

●

●

Приватен сектор

Пилот проект за
трансфер на технологија

●

Општина

27.

●

Влада

Пилот проект за програма на меки
кредити за инвестиции за ОР– за
приватниот сектор или за пошироката
јавност (пр. инвестиции за енергетска
ефикасност на објектите)

●

Бодови

Македонски меки
кредити за ОР

●

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

26.

●

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

Македонска донаторска
конференција

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

25.

29.

Краток опис
управување на Балканот во рок од
неколку години.
Инвестициски проекти за ОР

2010-2015

3. Е-управување,
принципи на ОР

Назив

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Со посебен фокус на жените и
малдите

●

●

●

Демонстрациска програма за обука
за 10 претпријатија
Пилот проекти за 10 претпријатија

●

●

●

●

●

●
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Стратешки определби

33.

34.

Разновидност на
приходите во руралните
места

35.

Туризам и археолошки
места од интерес

Демонстрациски проекти за начинот
на креирање на рамка, со што
локалната младина ќе наоѓа интерес
за себе во руралните места
Демонстрациски проект за
генерирање локални работни места и
дополнителни приходи во руралните
места
Одржлив развој

●

Приватен сектор

Општина

Влада

Бодови

●

●

●

6. Насочување на
приватниот сектор кон ОР

5. Насочување на
економскиот сектор кон
ОР

4. Насочување на јавниот
сектор кон ОР

Краток опис
Проект за замена на азбестот

2010-2015

3. Е-управување,
принципи на ОР

Назив
Студија за
имплементација на
еколошки безбедни и
нештетни градежни
производи
Младите во руралните
области и ОР

2. Обезбедување свест и
посветеност кон ОР

Бр.
32.

1. Обезбедување ЕУ
членство, усогласеност со
СОР на ЕУ

До 2010 (2011)

Целна група

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

