СФО1 - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Изготвување на
програми
профитабилни инвестициони
преку искористување
ресурси-потенцијали
поседува општината

Подршка на занаетчиските
дејности и семејните бизниси
преку стимулативни политики
од страна на локалната власт

Создавање поволна бизнис
клима преку подобрување на конкурентноста на
локалното производство со искористување
на географската положба

Создавање на услови за локален развој преку развој на
инфраструктура,развој на мали и средни претпријатија и привлекување
на инвеститори

Стратегиски
Цели

Програми/Проекти
Бр.

Конкретни Цели
Проект 1

Изработка и ревизија Утврдување на
1 на урбанистичките
локација за
планови
индустриска зона

Изградба и
уредување на
2
технолошки зони и
паркови

Уредување на
комплекс за
занаетчиски
дејности(стари
занаети и
ракотворби)

Изработка на
техничка
документација,
Изработка на
реконструкција на
техничка
3
постоечките и
документација
изградба на нови
улици, локални и
регионални патишта

4 Пазари

Проект 2

Проект 3

Изработка на
урбанистички
планови

Ревизија и
ажурирање на
постојаните
урбанистички
планови

Изградба и
уредување на
технолошки зони

Изградба и
уредување на
технолошки
паркови

Реконструкција на
постоечките и
изградба на нови
улици,локални и
регионални
патишта

Покривање на
постојаниот зелен
Изградба на сточен
пазар со изградба
пазар
на уште едно ниво
за деловен простор

Обезбедување на
Формирање на Фонд постојани
финансиски
1 за развој на
средства за работа
општината
на фондот

2

Изработка на листа
Брендирање на
на локални
локалните производи производи за
брендирање

Формирање на
асоцијации,кластер
Создавање на
и и други мрежи за
регионална
3
истородни
прекугранична бизнис
економски дејности
мрежа
за североисточен
регион

Формирање на
асоцијации,кластер
и и други мрежи за
истородни
економски дејности
за прекуграничен
регион

Стимулативни
политики од страна
на локалната власт
1 за подршка и развој
на занаетчиски
дејности и семејни
бизниси

Олеснителни
околности за
регистрирање на
занаетчиски
дејности и
семејните бизниси

Даночни и други
финансиски
олеснувања кои се
во надлежност на
локалната власт

Изработка на
1 физибилити
студиите

Изработка на
физибилити студии
за искористување
на природните
ресурси

Изработка на
физибилити студии
за искористување
на обновливата
енергија

Формирање на
асоцијации,кластер
и и други мрежи за
истородни
економски дејности
за микро регион

Изработка на
физибилити студија
за заштита на
животната средина

Проект 4

Изработка и
усвојување на ГУП
на град Крива
Паланка

Проект 5
Изработка и
усвојување на ДУП
на град Крива
Паланка (десен
брег)

Изготвување
програми
за профитабилни инвестициони
вложувања преку искористување
на природните ресурси
кои ги поседува општината

СФО1 - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Стратегиски
Цели

Програми/Проекти
Бр.

Конкретни Цели
Проект 1

Промоција и
поттикнување на
2
Јавното Приватно
Партнерство-ЈПП

Проект 2

Обуки за јакнење на
Изготвување на
капацитетите на
стратегија за развој локалната
на ЈПП
администрација и
бизнис секторот

Проект 3

Проект 4

Проект 5

СФО 2-ТУРИЗАМ
Програми/Проекти
Стратегиски Цели Бр.

Конкретни Цели

Организиран и проектно
ориентиран пристап за
аплицирање до странски
фондови

Кривопаланечкиот регион да се позиционира како
регион со модерна инфрарстуктура која ке
овозможи лесен, брз и ефикасен пристап до сите
туристички дестинации

Интензивирање на прекугранична и регионална соработка
помеѓу актерите од туристичкиот сектор

Создавање на услови за одржлив развој на
туризмот

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект 4

1

Уредување и
утврдување на
локалните
туристички зони

Изработка на
техничка
Изработка на
документација за
градба на објекти по
урбанистички план, Усогласување на
Уредување и
физибилити
националните со
извршено
адаптација на етно
зонирање и
студија,генерален и локалните
село
детален
просторни планови утврдување на
локации за
урбанистички план
конкретни
туристички дејности

2

Потикнување и
афирмација на
јавно-приватно
партнерство за
развој на
туризмот

Организирање на
обуки од експерти
од областа на
туризмот и
претприемаштвото

Организирање на
студиски патувања
и користење на
позитивни практики

1

Формирање и
одржување на
заеднички тела за
подршка на развој
на туризмот

Прекугранично
здружување во
регионална
асоцијација за
создавање на
микрорегион “
Осогово“

Соработка и
афирмација на
асоцијацијата за
регионален развој,,Осогово“

Интензивирање на
соработка со
партнерите од
североисточниот и
прекуграничниот
регион

2

Креирање и
одржување на
конкретни
заеднички
туристички
продукти

Развој и
афирмација на
следните видови
туризам:селски или
рурален, планински
(летен и
зимски),еко,
транзитен,
религиозен,
културноисториски,волонтур
изам и други
алтернативни
форми на туризам

Креирање на
заедничка
регионална и
прекугранична
туристичка понуда

Организирање
заеднички
регионални и
прекугранични
манифестации

3

Иницирање и
промовирање на
нови регионални и
прекугранични
партнерства и
соработки
(проширување на
регионот)

Иницирање и
воспоставување на
регионални и
прекугранични
партнерства со
општини од
регионот и општини
од други земји

Институционално
поврзување со
Подршка и
општини од
афирмација на сите соседните региони,
форми на локална, прекуграничните
регионална и
региони и општини
прекугранична
со слични
соработка
потенцијали од
несоседните
држави

1

Изградба на
комунална и друга
потребна
инфраструктура

Изградба на
пристапни патишта,
водовод,
канализација,
електрификација,
телекомуникациски
врски на поедини
зони и локалитети

2

Изградба на
соодветна
туристичка
инфраструктура

Поставување на
туристичка
сигнализација(инфо
рмативни и
Изградба и
патоказни табли од уредување на
Општината и
патеки
регионот,
обележување на
патеки

1

Континуирано
градење на
капацитетите на
човечките ресурси
одговорни за развој
на туризмот

Организирање на
обуки за користење Организирање на
на странски
студиски патувања
фондови

СФО 2-ТУРИЗАМ
Програми/Проекти
Стратегиски Цели Бр.

Конкретни Цели

Развој на маркетинг
иницијативи засновани
на туристичките јаки страни
и можностите што го нудат
природните ресурси и
традиционалните вредности
на заедницата

Проект 1

1

Промоција на
регионот

Мулти - медиска
промоција

Проект 2

Организирање на
промотивни настани
и манифестации

Проект 3

Проект 4

СФО 3-РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Програми/Проекти
Стратегиски Цели

Бр.

Конкретни Цели

Искористење на
шумските плодови и лековити растенија

Подобрување на конкурентноста на
зејоделските производи преку
поддршка на еколошкото
производството со искористување
на фондовите за развој
на земјоделието

Подобрување на условите за живот во руралните средини
преку изградба на инфраструктура
во функција на руралниот развој

Проект 1

Реконструкција на
постоечка патна
инфраструктура во
рурални средини

1

Подобрување на патна
инфраструктура во
рурални средини

2

Изградба на водоводни
Реконструкција на
системи ,системи за
водоводни системи во
наводнување и акумулации
рурални средини
во руралните средини

3

Изработка на студија за
Реконструкција и
искористување на
пренамена на училишните
училишните згради и
згради и задружни домови
задружни домови

1

Едукација на
населението за
искористување на
фондовите за развој на
земјоделието

Обука и едукација за
искористување на ЕУ
фондовите

2

Едукација на
населението за еколошко
и органско производство

Обука и едукација на
населението за начините
и можностите за
еколошко и органско
производство

1

Катастар за
расположивиот
биодиверзитет на
регионот

Истражување и
изработка на катастар за
расположливиот
биодиверзитет на
регионот

2

Обуки и едукација за
Оддржливо користење на
правилна експлоатација
шумските плодови и
на шумски плодови и
лековитите растенија
лековити растенија

Проект 2

Проект 3

Изградба на нова патна
инфраструктура во
рурални средини

Изградба на водоводни
системи, системи за
Изградба на акумулации и
наводнување во рурални брани во општината
средини

Обука и едукација за
примена на ЕУ
стандардите

Изградба на
преработувачки
капацитети

СФО 4-ОБРАЗОВАНИЕ ,СПОРТ И КУЛТУРА

Збогатување на културната понуда
преку инстутиционален развој на
локалните културни установи

Создавање на услови за развој на
спортот
преку изградба и менаџирање на
спортски објекти

Подобрување на ефективноста и
ефикасноста на воспитно-образовниот
процес преку модернизација
на образованието

Стратегиски
Цели

Програми/Проекти
Бр.

Конкретни Цели
Проект 1

Проект 2

Проект 3

1

Подобрување на
училишната
инфраструктура

Реконструкција на
Реконструкција на
ОУ Јоаким
ОУ Илинден
Крчовски

2

Континуирана обука на
наставниот кадар

Обука за тимска
работа

Обука за
имплементација на
информатичка
технологија

3

Обезбедување на
преквалификација на
работната сила за
потребите на пазарот на
трудот

Курсеви за
дефицитарни и
профитабилни
струки

Образование за
возрасни

1

Изградба на објекти за
спорт и рекреација

Изградба ,
реконструкција и
модернизација на
објекти за спорт и
рекреација

Изградба,
реконструкција и
Формирање на
модернизација на Спортско
училишни спортски рекреативен центар
објекти и терени

2

Подршка на спортот и
спортските клубови

Здружување на
клубови од
истородни
спортови

Формирање на
асоцијации

1

Заштита и
валоризација на
Заштита и презентација на етнолошкото
локалното културно
материјално и
историско наследство
духовно
наследство во
регионот

Заштита и
валоризација на
археолошкото,
историско и
архитектонско
наследство во
регионот

Изработка на
Кривопаланечки
сувенир

2

Изградба,реконструкција ,
модернизација и
Изградба на
институционален развој на локални културни
локалните културни
установи
установи

Реконструкција и
модернизација на
локални културни
установи

Институционален
развој на
постојаните и новите
културни установи

Реконструкција на
СОУ Ѓорче Петров

Преквалификација
на невработени

Проект 4

Проект 5

Реконструкција на
Реконструкција на ОУД
ОУДГ Иво Рибар
Боро Менков
Лола

СФО 5-ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Програми/Проекти

Бр.
Конкретни Цели

Стратегиски Цели

Намалување на загаденоста на воздухот
Третман на отпад
Подигање на нивото на
еколошката свест и
култура кај граѓаните во
доменот на заштитата и
унапредувањето на
животната средина и
природата

Проект 2

1

Воспоставување на
институционален
мониторинг на
медиумите на
животната средина

Формирање на
одделение за
заштита и
унапредување на
животната
средина

Опремување на
локална
лабораторија за
мониторинг на
медиумите на
животната средина

1

Обезбедување
квалитетно
водоснабдување

Опремување на
лабораторија за
анализа на вода
за пиење

Изградба на
водоснабдителен
систем за висока
зона -лев брег

2

Менаџирање на
зафатите на води и
постоечките и
новите водоводи

Превземање на
Изработка на
водоснабдителните
катастар за
системи од
подземни и
овластени правни
површински води
лица

3

Изградба на хидро
акумулации за вода
за пиење и
наводнување

Изградба на
акумулација на
Станечка река

Третман на отпадни
води и изградба на
комунална
инфраструктура

Обезбедување доволни количества
на здравствено исправна вода за пиење и
чиста вода за наводнување

Постојан
мониторинг на
состојбата
на медиумите на
животната средина

Проект 1

Изградба на
Третман на отпадни
канализациона
и атмосферски води
мрежа

Доизградба на
колекторски систем

Проект 3

Изградба на
пречистителна
станица

Користење на
алтернативни
видови на енергија

Физибилити
студии за
користење на
алтернативни
видови на
енергија

2

Гасификација

Изградба на
примарна и
секундарна
гасификациона
мрежа

3

Одржливо
обновување на
шумскиот фонд

Формирање на
расадник за
листопадни и
зимзелени дрва

1

Организирано
собирање и
селектирање на
цврстиот отпад во
сите населени
места

Набавка на типски
Набавка на возила
Набавка на садови за
за собирање на
садови за
отпад
отпад
селекција на отпад

2

Квалитетно
депонирање и
рециклирање на
отпадот

Проект за
регионална
депонија

Обезбедување и
Рекултивација и
уредување на
затварање на
простор за
постоечката депонија депонирање на
инертен отпад

1

Едукација и
информирање на
населението за
заштита на
животната средина

Информирање на
населението за
законските
регулативи за
заштита на
животната
средина

Едукација на
населението за
законските
регулативи за
заштита на
животната средина

1

Потикнување на
населението за
Изградба на мини
користење на
хидроцентрали
алтернативни видови
на енергија.

Проект 4

Изработка на
документација за
атмосферска
канализација

СФО 5-ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Програми/Проекти

Бр.
Стратегиски Цели

Конкретни Цели

Подбрување на условите на заштита и спасување на
граѓаните и материјалните добра и условите на единицата за
противпожарната заштита

Проект 1

Проект 2

Планирање на
заштита и
спасување

Донесување на
План за заштита и
спасување

2

Опремување и
модернизација

Опремување со
материјално
технички средства
и опрема на
просторните сили
за заштита и
спасување

Модернизација и
доопремување на
територијално
противпожарна
единица со
материјално технички
средства и опрема

3

Стручно
доусовршување

Едукација и обука
на населението и
подигнување на
противпожарна
култура

Организирање,
опремување и обука
на доброволни
противпожарни екипи
и друштва

1

Проект 3

Проект 4

СФО 6-СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програми/Проекти
Стратегиски Цели

Бр.

Конкретни Цели

Подобрување на здравствената
состојба на населението
преку развивање на
превентивната здравствена
заштита

Обезбедување на услови за институционална и вонинституционална социјална
заштита на лица кои се наоѓаат во положба на социјален ризик преку изградба на
соодветна социјална инфраструктура

Проект 1

1

Создавање на услови за
згрижување на стари и
изнемоштени лица

Формирање и
функционирање на
сервисни служби за
домашна нега и
помош на стари и
изнемоштени лица
во градски и
рурални средини

2

Создавање на услови за
прифаќање на деца без
родителска грижа после
18 година

Изградба на
станови за
живеење за деца
без родителска
грижа по престанок
на
институционално
сместување

3

Создавање на услови за
згржување на лица кои се
наоѓаат во положба на
социјален ризик

Изградба на мал
групен дом за деца
без родителска
грижа

1

Создавање на услови за
квалитетна и навремена
здравствена заштита

Проект 2

Проект 3

Проект 4

Набавка на моторно
возило за
функционирање на
сревисните служби

Изградба на дом за
стари и
изнемоштени лица Опремување на
во Крива Паланка за домот за стари лица
потребите на
(опрема и кадри)
Општините Крива
Паланка и Ранковце

Изградба на мал
групен дом за лица со
интелектуална
попреченост

Формирање на
дневен центар за
лица душевно
болни во ремисија

СФО 7-ЛОКАЛНО УПРАВУВАЊЕ, ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Програми/Проекти
Стратегиски Цели

Бр.

Конкретни Цели

1

Непосредно учество на
граѓанските организации
во креирање политики на
локално ниво

Креирање на
политика за
партнерство

2

Зајакнување на
капацитетите на
граѓанските организации

Зајакнување на
капацитетите на
граѓанските
организации

Обезбедување на
квалитетно
информирање на
граѓаните

1

Подршка на различни
форми на локално
информирање

Креирање на
политики за
квалитетно
информирање на
граѓаните

Имплементација на
информатичката и
комуникациската технологија на
локално ниво

Создавање на можности на граѓаните и НВО да
учествуваат во процесот на донесување на
одлуки на локално ниво

Проект 1

1

Е-Општина

Е-Совет

Проект 2

Проект 3

Развој и промоција на
волонтеризмот

Утврдување на
надлежностите кои се
погодни за делегирање

Примена на ИКТ во
Формирање на ИКТ
работата на Локалната
точки во МЗ
сампоуправа

Дефиниција на Мерката
Чекор 1: Дефинирање на мерката за секоја стратегиска цел:
Конкретна Цел =>
Мерка која ќе се користи =>
Опис на Мерката =>
Мерна Единица(EUR,%,итн.)
Фреквенција на Мерење =>
___ Месечно ___ Квартално ___ Годишно ___ Друго
Чекор 2: Дефинирање на изворите за мерењето:
Внатрешни документи/Извештаи
Definira
Надворешни документи/Извештаи
Специјални студии
Програми
Бази на податоци
Друго ______________________________________
Чекор 3: Дефинирање на тоа како мерењето е направено и како се известува за истото
Потребни Пресметки: _______________________________________________
Претпоставки во Пресметките: _________________________________________
Расположивост на Податоците:
Тековно се на Располагање
Бара одредено истражување
Бара детално истражување
Не се на располагање

