Тековни проекти на Одделението за ЛЕР
Бр.

Период

Име на проектот

Краток опис

Резултати

ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата
за прекугранична соработка
помеѓу Република Грција –
Република Македонија
2007-2013.Главен водечки
партнер и прв финансиски
водечки партнер на
проектот е грчко здружение
за ИТ нови технологии и
компании како приватна
организација од Лерин,
Грција. Општина Охрид е
финансиски водечки
партнер 2.
Останати партнери се
следните приватни
организации: Хеленско
здружение за управување
од Грција и Технополис
Меѓународниот институт за
образование од
Тесалоники, Грција како и
Невладината организација
Центар за климатски
промени од Охрид, од
Македонија.
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата
за прекугранична соработка
помеѓу Република Грција –

Oбуки за претприемнишство
за 100 невработени лица во
прекугранична област,обуки
за 100 индивидуални и
општествени претпријатија
да ги зајакнат нивните
претприемнички капацитети
во прекуграничната област
Флорина- Охрид Тесалоники, подготовка на
100 бизнис планови за МСП

1.

2016-2017

Проект Поддршка на
прекугранично
претприемништво /
Транснационално бизнис
консултантство, акроним на
проектот “SCBE / ТBC”.

2.

2017-2019

Проект:
" Меѓугранична соработка
и интегрирани здравствени

Подготовка на водич за
достапни здравствени и
социјални услуги достапни

Финансиска
конструкција
184.958.00 евра

142.810.00 евра

и социјални услуги за стари
лица и деца и нивна рана
превенција”
(“Cross-border initiative for
integrated health and social
services promoting safe
ageing, early prevention and
independent living for all”,
project acronym “Cross4all”)

3.

ОктомвриМарт 20172018

Креирање на можности за
работа за сите и поддршка
на Владата во
спроведување на
Оперативниот план за
услуги на пазарот на труд и
активни програми и мерки
за вработување за 2017 –
УНДП и Агенција за
вработување

Република Македонија
2014-2020 .
- Лабораторија на
медицинска информатика
на Универзитетот
Аристотел во Солун ( Главен
водечки партнер бр.1)
- Факултет за
Информатички и
Комуникациски технологии
во ,, Св. Климент Охридски
“- Битола ( партнер бр.2),
- Општина Неаполис
(партнер бр.3)
- Општина Охрид( партнер
бр.4)
- Болница Св.Стефан,Охрид
( партнер бр.5)
- Грчка Национална
Конфедерација на лица со
попреченост (партнер бр.6)
Програмата општинско
корисна работа има за цел
да овозможи социјално
вклучување на невработени
лица преку нивно
ангажирање на определено
скратено работно време,
заради стекнување на
одредени вештини и
постепено вклучување на
пазар на труд.
Обезбедување на стручен и
професионален кадар за

во прекугранична област,
Основање на пилот центар
за здравје и социјална
грижа, формирање на
мобилни единици за
социјална и здравствена
грижа и набавка на
медицинска опрема за
пилот центар и мобилни
единици

-Зајакнување на
капацитетите на
дисперзираните градинки
што ќе резултира со
згрижување на поголем број
на деца
- Задоволување на
потребите на месното
насаление за згрижување на
деца од предшколска
возраст
-Зголемување на квалитетот
на спроведување на

ЈОУДГ ,,Јасна Ристеска” ,
5(пет) воспитувачи и 5 (пет)
негователи со цел
поефикасно спроведување
на воспитно образовниот
процес на децата од
предшколска возраст

4.

Јануари
2018-

Inter Regional Cultural
Heritage Management esystem (IRC-HERMeS)

Eвропски партнерски
проект од програмата
Balkan – Mediterranean кој
опфаќа четири UNESCO
градови: Охрид, Крф, Самос
и Гирокастра.

воспитно –образовниот
процес од предшколска
возраст
- Работно ангажирање на
долгорочно невработени
лица, како и на лица од
ранливи категории кои
потешко се вклучуваат во
пазарот на трудот

