
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Во соработка со Проектот на УСАИД за 
експанзија на мали бизниси,  Центарот за 
развој на Североисточниот плански регион 
го имплементира проектот “Воведување и 
спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во 
Североисточниот регион.

КРАЈНА ЦЕЛ 

Подобрување на условите за живот на 
населението во руралните средини во 
Североисточниот регион преку воведу-
вање и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР 
пристапот.

Кои сме ние? 

q Центарот за развој на Североисточниот плански 
регион (ЦРСИПР) е правен субјект, основан од 
единиците на локалната самоуправа од Северо-
источниот регион: Кратово, Крива Паланка, Кумано-
во,  Липково, Ранковце и Старо Нагоричане.

q ЦРСИПР ги координира активностите за спро-
ведување на Програмата за развој на планскиот 
регион. Еден од главните приоритети е спрове-
дување на проекти за земјоделство и рурален 
развој.

q ЦРСИПР обезбедува експертска и техничка под-
дршка на единиците на локалната самоуправа во 
процесот на подготовка на нивните стратегии за 
развој и обезбедува професионални услуги на 
граѓански здруженија, организации за поддршка на 
приватниот сектор и други заинтересирани 
субјекти во подготовката на проекти од областа на 
регионалниот развој.

Преку проектот “Воведување и спроведување на 
ЕУ ЛЕАДЕР пристапот”, ќе се создадат услови за 
подобрување на квалитетот на живот во рурал-
ните средини преку создавање можности за:

« Едукација на руралното население;
« Унапредување и модернизација на земјо-

делското производство;
« Отворање на градинки за деца;
« Обновување на стари училишта;
« Развивање и обнова на старите занаети;
« Развивање на руралниот туризам;
« Создавање на услови за развој на мали 

семејни бизниси;
« Зајакнување на сточниот фонд;
« Зголемување на прирастот на населението;

Проектот на УСАИД за експанзија на мали 
бизниси е проект кој се имплементира од Карана 
Корпорација и има за цел да го зајакне капа-
цитетот на приватниот сектор, да поттикне регио-
нален и локален економски развој во одредените 
региони во Македонија. Општата цел на проектот 
е преку осмислени иницијативи, акции и модели 
за соработка со приватниот сектор и институ-
циите на локалната самоуправа, да помогне во 
создавање на нови работни места и активности 
за економски раст на регионално ниво преку: 
« Вклучување на бизнис лидери, локалната 

самоуправа и други институции за да се 
идентификуваат можности за раст и созда-
вање на нови работни места; 

« Надградба на капацитетот на микро, малите 
и средни претпријатија (ММСП) за тие да 
одговорат на новите пазарни можности и да 
растат; 

« Зајакнување на капацитетот на консултан-
тите за подобро да ги идентификуваат и да 
одговорат на потребите на ММСП; 

« Градење на капацитетот на потребната 
работна сила за да се поддржи растот на 
ММСП; 

« Поттикнување на учество на жените и мла-
дите во бизнис секторот

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА 
СЕВЕРОИСТОЧЕН  ПЛАНСКИ РЕГИОН 

„Илинденска“б.б.1300 Куманово, п.фах-182, 
Тел/Факс: 031/424-878,

e-mail:info@northeastregion.gov.mk
www.northeastregion.gov.mk

mailto:info@northeastregion.gov.mk
mailto:info@northeastregion.gov.mk
http://www.northeastregion.gov.mk


Што всушност е ЛЕАДЕР?
і ЛЕАДЕР претставува посебен метод во политиката 

на ЕУ за рурален развој и е важна компонента од 
Заедничката Земјоделска Политика на земјите 
членки на Унијата;

і ЛЕАДЕР е алатка која ги поттикнува луѓето од рурал-
ните области да изнајдат нови начини на заедничка 
соработка и подобрување на условите за живот;

і ЛЕАДЕР пристапот значи дека за руралните про-
блеми и решенија се одлучува на локално ниво и се 
спроведуваат од локалните жители.

Со кого ќе соработуваме?
і ЕЛС во Североисточниот регион
і Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство (МЗШВ) 
і Агенција за поттикнување на развој на земјо-

делство (АПРЗ) 
і Федерација на фармери и др. здруженија на 

фармери на национално ниво
і Бизнис сектор (преработувачи, откупувачи, тргов-

ци) во Североисточниот регион
і Индивидуални земјоделци
і Здруженија на фармери
і Граѓански организации активни во руралните сре-

дини
і Хотелиерите и угостителите во Североисточниот 

регион
і Еколошки здруженија и здруженија за заштита на 

животна средина. 

Што ќе работиме?
і Информирање на населението за потребата од 

донесување на одлуки и решавање на приори-
тетните потреби во  средините во кои живее преку 
употреба на принципите на ЛЕАДЕР пристапот.

і Формирање на Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови)  
базирани на територија, кои ќе учествуваат во 
развивање на стратегијата за рурален развој, 
одбирање на проекти, нивно раководење и 
управување со средствата. 

і Стимулирање на соработката помеѓу       ЛАГ-овите 
на регионално, национално и меѓународно ниво, со 
размена на искуства и практики.

7-ТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ
7-ТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ
7-ТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ

r ЛЕАДЕР се базира на територија (област)  до 100.000 
жители со заеднички традиции, чувство на припа-
ѓање, потреби и очекувања.

r ЛЕАДЕР пристапот има оригинална и важна карак-
теристика бидејќи се формира локално јавно-
приватно партнерство познато како Локална 
Акциона Група (ЛАГ). ЛАГ-от го организира проце-
сот на изработка, ја спроведува локалната развојна 
стратегија, донесува одлуки за распределбата на 
финансиските средства и управува со нив.

r ЛЕАДЕР пристапот игра значајна улога во стиму-
лирањето на иновации во развојот на руралните 
области, преку представување на нов производ, 
нов производствен или преработувачки процес, 
нови пазари и сл.

r ЛЕАДЕР е пристап „од долу нагоре“ што значи дека  
локалните жители се носители на одлуки при 
изборот на приоритетните потреби кои треба да 
бидат постигнати во нивниот регион.

r ЛЕАДЕР пристапот има повеќе секторско опфаќање 
и сите активности и проекти се поврзани и коор-
динирани како една целина. 

r ЛЕАДЕР пристапот промовира вмрежување помеѓу 
ЛАГ-овите за пренесување на добри практики,  
размена на искуства и иновации и  надградба врз 
научените лекции, кои ќе придонест за поната-
мошното спроведување на програмата.

r ЛЕАДЕР пристапот поддржува соработка помеѓу 
ЛАГ-овите од регионот или од други земји, при спро-
ведување проекти со заедничи интерес, пр. про-
изводство на исти култури, туристичка или културна 
поврзаност итн.
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