S
„Создравање
на прекугранична мрежа помеѓу
општинските експерти за програми и проекти во
прекуграничниот регион - ПМ-НЕТ“

Проектот „Создравање на прекугранична мрежа помеѓу општинските
експерти за програми и проекти во прекуграничниот регион - ПМ-НЕТ“ има
јасен прекуграничен каратер и создава иницијални контакти помеѓу
општинските експерти и го олеснува протокот на информации кои се
однесуваат на минати, сегашни и идни проекти на општините. Со тоа ќе биде
достапна јасна оценка на потребите и приоритетите на секоја општина што
создава предуслови за размена на искуства и добри практики, како и
заеднички развој и управување на идните проекти. Со проектот се развива
софтвер за подобро управување и унифицирање на информациите за
општинските проекти за создавање на заедничка база на податоци со
завршени, тековни и идни општински проекти; се зголемува експертскиот
потенцијал на учесниците во мрежата преку обуки и се создава предуслови
за идентификација и подготовка на заеднички проекти кои се однесуваат на
целиот прекуграничниот регион.

Краток преглед на проектот:

Водечки партнер:
Асоцијација на југозападните општини
Република Бугарија

Партнери:
- Центар за развој на Југоисточниот
плански регион.

Времетраење:
30.05.2011 – 30.05.2012

Финансирано од:
- Програмата за прекугранична
соработка Инструмент за
предпристапна помош ( ИПА)
Република Бугарија и Република
Македонија CCI Број
2007CB16IPO007

Цел на проектот:
• промоција на интеграцијата на локално и
регионално ниво во прекуграничниот
регион преку користење на информатичка
технологија и трансфер на знаење.

Цели на проектот
 Воспоставување
на
прекугранична
мрежа за размена на информации за
проектите на општинско ниво
 Подобрување на ефикасноста во
управувањето со проекти, преку развој
и користење на специјализиран
софтвер.

Контакт:
Станоевска Мима
ул. Боро Џони бр.10
2 400 Струмица
моб. 070/ 238-959
Тел. / факс 034/ 340-139
E-mail: mima.stanoevski@rdc.mk

Очекувани резултати
 Основна прекугранична мрежа и информациски канал за
размена на информации за проектите од општинско ниво
 Развиен софтвер за управување на проекти
 Развиена интернет платформа со базата на податоци за
општинските проекти
IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

