Реализирани проекти на Одделението за ЛЕР
Бр.

Период

Име на проектот

1

Отварање на канцеларија за
давање на стручни совети на
Април-Јуни
земјоделците која работи во
2013
рамките на локалната
самоуправа на Општина Охрид

2

Формирање на информативен
ЕУ пулт за граѓаните на
Охрид.

3

4

Април-Јуни
2013

Април-Јуни
2013

Април-Јуни
2013

Формирање на Општински
економски совет - „Совет на
татковци“
Организација на
манифестација “Ден на
Езерото”.

Краток опис
Со отворањето на оваа
канцеларија ќе се овозможи
поквалитетна соработка со
Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанство како и со
другите институции
поврзани со оваа област.
Како резултат на
успешната соработка на
Општина Охрид и
канцеларијата на ЕУ во
Република Македонија,
отпочнa со работа
информативен ЕУ пулт за
граѓаните на Охрид.
Информативниот Центар
на ЕУ е формиран, со цел
да се зголеми протокот на
информации за ЕУ во
јавноста и да се обезбедат
систематски, фактички,
точни и сеопфатни
информации.
Формирање на Економски
совет на Општина Охрид со
цел подобрување на
економската состојба во
регионот како и нејзин
понатамошен развој.
Општина Охрид беше
домаќин на
манифестацијата Ден на
Езерото каде учествуваа
општина Струга и Општина
Поградец.

Резултати
Зголемување на инвестициите што
би овозможило нови вработувања,
како и организиран настап и
здружување на земјоделците.

ЕУ пултот граѓаните можат
непречено да го користат секој
работен ден, а сместен e во
просториите на општинскиот
информативен центар.

Формиран Економски совет “Совет
на Татковци”.

Остварени се контакти за соработка
со Тур Оператори од Р Албанија

Финансиска
конструкција
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ЈулиСептември
2013

Реализација на активности
проект „Рехабилитација
санација
на
каптажа
водоводниот систем во
Куратица“, финансиран
Амбасадата на Германија
РМ

на
и
на
с.
од
во

Врз основа на одобрениот
проект за финансирање од
страна на Амбасадата на
Германија во РМ, се
започна со реконструкција
и санација на каптажите на
водоводниот систем во с.
Куратица. Вкупниот износ
на проектот е 653.567,00
мкд, а донацијата од страна
на Амбасадата на
Германија изнесува
516.567,00 мкд.

Рехабилитирани и обновени 9
каптажи и збирен резервоар од
водоводниот систем во с. Куратица.
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Август 2013

2010

Организиран
саем
за
промоција на традиционална
храна и пијалаци, како и други
форми на традиционални и
културни
вредности
од
охридскиот крај – “Охридска
Софра”

Во склоп на
манифестацијата, беше
извршена промоција на
поддготвените ѓомлезиња,
традиционалната
македонска храна и
пијалоци, специјалитетите
од готвачите од охридските
ресторани и хотели, како и
традиционалните охридски
јадења чомлек,
кошмишпите и охридска
торта, приготвени од
студентите од отсекот
„Гастрономија“ при
Факултетот за туризам и
угостителство од Охрид.
Воедно се одржа и
традиционалната
манифестација
Ѓомлезијада 2013, а свој
настап имаа Ансамбл
Зарина, и етно составот
Љубојна. Манифестацијата
беше дел од Проектот
Топол Културен Бран,
финансиран од
Министерството за
Култура.

Изградба на споменик на Ден
Доолард

Подготовка на проект за
изградба на споменик и
партерно уредување на
локацијата

Промовирани охридски
традиционални јадења и пијалоци.
Присуство на огромен број на гости
од државата и странство.
Манифестацијата покриена од сите
локални и национални медиуми.

• Изграден споменик на Ден
Доолард,
• Уредена локација околу
споменикот.
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“Дефинирање на туристичкиот
Ноември – производ во руралните
Февруари
области на микрорегионот
2008/2009
Охрид-Дебарца-Вевчани “ –
завршни активности

1.
Евидентирани
се
30
семејства даватели на услуги и
понудувачи
на
туристички
производ во целниот регион,
2.
Извршена
е
обука
за
давателите
на
услуги
во
руралниот
туризам
за
30
семејства,
3.
Припремени се и отпечатени
1500 туристички брошури секоја
Носител
на
проектот:
по 16 страници колор,
Општина Охрид
4.
Изработени
се
60
Партнери
на
проектот:
информативни
табли
за
Општина
Дебарца
и
промоција на руралниот туризам и
Општина Вевчани
атрактивности, за давателите на
Донатор: ГТЗ РЕД
услуги,
5.
Направени се преку 200
дигитални фотографии кои за прв
пат се снимени во овие области,
6.
Реализирани се 2 прес
конференции,
Подготвени
се
и
завршени
финалните извештаи до донаторот
за реализација на проектните
активности

Обезбедена
донација
во
вредност од 5.000
еур.
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“Јакнењето на локалните
организации и институции во
делот на развојот на
Октомври –
руралниот туризам”,
Јануари
реализиран од страна на
2008/2009
Локалните самоуправи Охрид
и Дебарца- завршни
активности

Носител на проектот:
Општина Охрид
Партнер на проектот:
Општина Дебарца
Времетраење на
реализација: до крај на
Јануари 2009
Донатор: ОБСЕ

1.
Евидентирани
се
30
семејства даватели на услуги и
понудувачи
на
туристички
производ во целниот регион,
2.
Набавена е информативно
техничка опрема за потребите на
секторите за развој на двете
општини
3.
Извршена
е
обука
за
давателите
на
услуги
во
руралниот
туризам
за
30
семејства,
4.
Припремени се и отпечатени
2000 туристички брошури секоја
по 32 страници колор,
5.
Изработени
се
10
информативни
табли
за
промоција на руралниот туризам и
атрактивности,
6.
Направени се преку 500
дигитални фотографии кои за прв
пат се снимени во овие области,
7.
Снимени се на терен и
монтирани видео спот од 30 сек,
видео спот од 15 сек, видео филм
од 15 минути.
8.
Испечатени се (умножени)
100 копии на промотивниот филм
во ДВД верзија,
9.
Реализирани се 3 прес
конференции,
две
тематски
емисии, филмот е емитуван
дваесет пати на телевизиските
медиуми
Подготвени
се
и
завршени
финалните извештаи до донаторот
за реализација на проектните
активности

Обезбедена
донација во
вредност од 22.000
еур.
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Април – Мај
Гомлезијада “Велестово 2009”
2009

Мај – Јуни
2009

Јули –
Декември
2009

Лето 2009 (Билјанини извори)

Одржување на водоводна и
канализациона
инфраструктура

Ѓомлезијадата беше
организирана како еден вид
на дополнителни
алтернативни
манифестации кои треба да
придонесат за збогатување
на туристичкиот производ и
понуда во општина Охрид.
Комплетната организација
беше од страна на
вработените во Секторот за
ТЛЕР
По примерот на голем број
на туристички центри како
во европа така и во светот,
оваа манифестација имаше
за цел да биде официјална
промотивна манифестација
на летната туристичка
сезона, а со тоа да стане и
годишна традиционална
манифестација
Проект со Агенцијата за
вработување на РМ, за
изведба на јавни работи во
единиците за локална
самоуправа на РМ.
Програмата опфаќа
Одржување на системите
за водоснабдување и
одведување на отпадните
води. Поради зголемената
потреба за одржување на
системите за
водоснабдување и
одведување на отпадните
води потребно е
ангажирање на
дополнителни работници
кои ќе помагаат на

Манифестацијата предизвика
огромен интерес во јавноста,
учество зедоа 20 произведувачи на
домашно ѓомлезе, беа присутни
преку 3000 посетители со огромен
публицитет во јавноста како во
печатените така и во електронските
медиуми.
На манифестацијата учество зедоа
четириесетина излагагачи од сите
туристички сегменти во Охрид.
Манифестацијата беше збогатена
со културно уметнички содржини,
беа реализирани меѓусебни средби
на излагачите. Присуствувааа
повеќе од 5000 гости а медиумски
беше промовирана преку
националните и локални печатени и
електронски медиуми.

Преку Агенција за вработување на
Република Македонија, ангажирани
се 20 невработени лица за период
од шест месеци.
Копмплетното проектно
менаџирање, изработка и
ажурирање со документацијата е
водено од страна на Одделението
за ЛЕР.

720.000 ден

одржувањето на
системите.
Секојдневно се зголемува
потребата од нови
водоводни и
канализациони линии, за
што е потребно да се
ангажираат дополнителни
работници кои ќе помагаат
во проширувањето на
системите.
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Јули –
Декември
2009

Јануари –
Ноември
2009

Чистење на јавни плажи и
диви депонии

РЕЛМАС - Подршка на
регионалниот и локалниот
пазар на труд

Проект со Агенцијата за
вработување на РМ, за
изведба на јавни работи во
единиците за локална
самоуправа на РМ.
Чистење на плажите на
Охридското Езеро и
расчистување на диви
депонии во Општина Охрид
Проект реализиран во
партнерство со SLOVAKAID
и Регионалната Агенција за
Развој Сенек-Пежинок од
Словачка

Преку Агенција за вработување на
Република Македонија, ангажирани
се 40 невработени лица за период
од шест месеци.
Копмплетното проектно
менаџирање, изработка и
ажурирање со документацијата е
водено од страна на Одделението
за ЛЕР.
Тренинг модули и обуки за пазар
на труд и самовработување,
социјална поддршка и подготовка
на предлог проекти
•
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Март – Мај
2009

Донација на Противпожарно
возило
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Јуни Септември
2008

Припрема на програма за
развој на Југозападниот
Плански Регион

Обезбедена донација на
Противпожарно возило од
Англија

1.440.000 ден

•
•

Донирано противпожарно
возило,
Донирана опрема,
Извршена обука на
пожарникарите од ТППЕ
Охрид

Изготвена Програма за развој
на Југозападниот Плански
Регион

300.000 Еур

Поддржано од GTZ
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2008

Превенција од болести на
зависност

18

Ноември
2007 –
Април 2008

19

Октомври – “Илуминација и партерно
Декември уредување на Билјанини
2007
извори”
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2007

Програма за Евро-регионот
Охрид - Преспа

Духот на Охрид

Партнерско учество во
националниот Твининг
проект за подготовка на
стратегија за превенција од
болести на зависност

• Изработена национална
програма за превенција од
болести на зависност,
• Одржани обуки,
• Формирано локално
координативно тело

Изготвена Програма за
Развој и финална
приоретизација на
приоритети за Еврорегионот Охрид - Преспа

• Формирано Оперативно Тело,
• Изработена работната верзија
на Профилот на Еврорегионот
Преспа- Охрид,
• изработена работната верзија
на Брошурата за промоција на
Еврорегионот Преспа- Охрид,
• извршена Финална
Приоретизација врз основа на
утврдените Приоритети и
утврдени регионалните
приоритети на Фондацијата
Преспа- Охрид

Реновирање и
осовременување на
локалитетот „Билјанини
Извори“

• Осветлување на изворите
• Партерно уредување на
локацијата

Развој на алтернативни
форми на туризам /
подобрување и
унапредување на
културните и туристичките
ресурси

• Припрема на GIS Дигитален атас
“Духот на Охрид“
• Документарен филм за
културното и природното
наследство на Охрид
• Анализа на климата за туризам
базиран на културно и природно
наследство,
• Web портал “Духот на Охрид“
• Изработка на DVD
презентациони CD’а,

Поддржано од
CARDS програма и
Министерство за
Здравство,
Во склоп на
редовни активности

Во склоп на
редовни активности

Финансиран од
Програмата
INTERREG III
180.593 Еур.
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2007

Јануари –
Март 2007

Февруари
2006 Февруари
2007

Регистрација и категоризација
на сместувачите капацитети
од мал обем и следење на
уплатата на туристичката
такса за привремен престој

Излегување на терен на
комисиите по однапред
поднсено барање од страна
на лицата кои вршат
угостителска дејност од мал
обем

Прирачник за вработените во
Локалната Самоуправа

Подготовка на Прирачник
за институционални
политики

Job Creation Program –
Програма за Вработување
Компонента 2 – Субвенција на
плати

Програмата за креирање
на вработување примарно
се фокусира на
невработените кои живеат
под линијата на
сиромаштијата,
невработените жени, млади
лица, инвалиди и
малцинства без претходно
работно искуство, и
долгорочно невработените
без работно искуство или
чие работно искуство и
образование (заради
долгорочната
невработеност) не е веќе
релевантно.
Вкупната цел на
програмата е да го намали
нивото на невработеност
особено кај ранливите

Вкупно регистрирани 1744
станоиздавачи

• Обука и тренинзи на
општинската администрација во
доменот на тимскиот стил на
работење,
• Подготовка и реализација на
Акциони Планови,
• Дисеминација на стекнатото
знаење на останатите членови
на општинската администрација,
• Практична примена на
стекнатото знаење во
работењето.

10 вработени лица во охридски
компании во период од 12 месеци

Поддржано од
Европска
Делегација и ЗЕЛС
Во склоп на
редовни активности

Проект поддржан
од USAID

25.000 УСД

групи, додека
специфичната цел е да го
зголеми нивото на
претприемништвото,
можноста за вработување и
прилагодувањето на
работната сила и особено
кај ранливите групи.
Втората компонентаСубвенции за плати, која
се спроведува во Општина
Охрид, пак е дизајнирана за
да има долгорочни ефекти,
преку создавање вештини,
квалификации, работно
искуство и почетни
грантови кои ќе бидат
дизајнирани да водат кон
поодржливо вработување.
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Ноември
2005 – Јули
2006

EMPLOYMENT MEDIATION FOR
HIGHLY EDUCATED YOUNG
UNEMPLOYMENT 1 & 2
- (Посредување за
вработување на
високообразовани млади
невработени кадри) 1 и 2

Проектот нуди услуги за
спроведување на активни
мерки за вработување со
цел генерирање на работни
места во приватниот и
јавниот сектор за млади
високо образовани
небработени кадри. На тој
начин, преку волонтерската
пракса, со стекнатото
знаење ќе може да се
креира своето работно
место, начините на
генерирање на приход како
и развој на приватните
бизниси во локалните
заедници.
Основна цел на
проектот е посредување
при вработување на високо

По завршувањето на ЕМY
1, 16 волонтери го продолжија
својот работен ангажман на истото
работно место, додека по
завршувањето на ЕМY 2, 22 лица го
продолжиле работниот однос, на
определено и неопределено време.
Со реализација на двата
проекти над 50% од волонтерите
кои учествуваа во двата проекти го
продолжиле својот работен однос
на истото работно место каде што
волонтирале за време на проектот.

40.000 УСД

образовани млади
невработени лица, преку 3
месечна волонтерска
пракса на 30 избрани
кандидати.
Крајна цел на проектот е
засновање на работен
однос на волонтерите во
стопанскиот субјект, по
завршување на
тримесечното
волонтирање, а со тоа би
се постигнале и активните
мерки - зголемување на
стапката на вработеност,
создавање на
макроекономска
стабилност, намалување на
невработеноста кај
подолгорочно
невработените лица,
подобрување на квалитетот
на работната сила и
продуктивноста на трудот и
јакнење на социјалната
кохезија. На тој начин со
стекнатото знаење да се
може да се креира своето
работно место, начините на
генерирање на приход како
и развој на приватните
бизниси и локалните
заедници.

25

2006

Проект „Мировен Корпус“

Ангажирање на волонтер од
Мировниот Корпус во Општина
Охрид во Секторот за ТЛЕР во
временски период од една година

Подржано од
Мировен Корпус во
Република
Македонија

26

27

Март – Јуни
2006

Јуни 2006 –

Изработка на Профил на
Општина Охрид

Изработка на Стратегија за
одржлив Локален Економски
Развој – Агенда 21

Собирање, анализа и
систематизација на
податоци за Општина
Охрид

За прв пат Општина Охрид има свој
профил во кој се собрани и
анализирани податоци од 10
тематски области, релевантни за
надворешни лица, партнери,
инвеститори, и сл.

Во склоп на
редовни активности

Подготовка на Стратешки
документ за развој на
Охрид 2008-2012 година

Изработена Стратегија за одржлив
развој во 10 тематски области, со
посеби SWOT анализи, Акциони
Планови и Планови за Мониторинг
и Евалуација. Во изработката на
Стратегијата беа вклучени над 100
лица од Јавниот, Приватниот и
Граѓанскиот Сектор.

Поддршка од
USAID во износ од
5000 УСД

Реализирани проекти на Одделението за ЛЕР
Бр.

Период

Име на проектот

Краток опис

Резултати

1.

Април 2016Јули 2017

Laktive Tourism

Главна цел на проектот беше
продолжување
на
туристичката
сезона
во
Охрид
со целна група
туристи.

2.

2016 година

Ран детски развој - УНИЦЕФ

Европскиот
партнерски
проект
од
европската
мрежа на Езера LAKtive
Tourism
од
COSME
Програмата на EU е во
завшна фаза.
Реновирање на простор со
цел адаптирање на центар
за Ран детски развој

3.

2016 година

Изработка на план за
интегрирана заштита на
старото градско јадро на
Охрид

Цел на проектот е
мапирање и утврдување на
валоризирани и
ревалоризирани објекти на
недвижно културно
наследство, мапирање и
утврдување на состојбата
на одделни делови или
градби во состав на
споменична целина, развој
на локални планови за
планирање на урбаниот
развој, промовирање на
потенцијалот за развој на
културниот туризам, како и
зголемување на значењето
на јавната свест за
културното наследство на
Охрид

-Изработена Студија и
Маркетинг стратегија

-Реновиран простор во ОУ
,,Глигор Прличев”
-Згрижени 25 деца од 3-6
години

Финансиска
конструкција

4.

2015-2016

Проект WATER.NET “Water
Protection Thematic Park
Actions

Проектот е од ИНТЕРРЕГ
ИПА Програмата за
прекугранична соработка
помеѓу Република Грција –
Република Македонија
2007-2013 .Заеднички
водечки партнер на
проектот е општина Едеса
од Грција додека општина
Охрид е водечки партнер 2.
Останати проектни
партнери се Технолошки
образовен институт
Александар од Тесалоники
и Универзитет Св.”Климент
Охридски” од Битола преку
Факултетот за туризам и
угостителство од Охрид.

Изградба на пешачка патека
од 200 м (Канал – Парк),
набавка на модерен инфо
центар, промотивни
штандови и билборди, како
иизградба на ботаничка
градина и набавка на кујна
во Факултетот за Туризам

210.000.00 евра

