
 

 

Работилница за развој и 
унапредување на локални 

иницијативи - ЛЕАДЕР пристап  

AGR 33154  
 

организирана во соработка со  
Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство  
Ленинова бр 2  
1000, Скопје  

 
Лице за контакт:  

Александар Митревски 
++ 389 2 3110887  

aleksandar.mitrevska@ipard.gov.mk  
 
 

 
Место: 

  
Хотел Арка*****  

Битпазарска, бр 90 / 2, 1000 Скопје  
 

Скопје,  
17 декември 2010 

  
 
За повеќе информации во врска со TAIEX помош и да ја преземете 
презентации на овој настан, ве молиме одете на: 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex  
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Целта на состанокот: 
 

-да им овозможи на учесниците потребни знаења и обука за градење на 
институционалните капацитети на Телото за управување со ИПАРД и ИПАРД 
Агенцијата поврзани со имплементацијата на ЛЕАДЕР мерки; 
  
-подигнување на свеста на сите инволвирани институции и локални експерти во 
врска со ЛЕАДЕР мерки;  
 
-информирање на претставници на националните и локалните власти, невладини 
организации, развојни агенции и други заинтересирани страни во врска со 
целите и барањата на ЛЕАДЕР мерки.  
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Ден I : Петок 17 декември, 2010 

 
Претседавач : Претставник од Телото за управување со ИПАРД 

 
09:00  Регистрација на учесниците  
09:30 
09:30  

ЛЕАДЕР 2007-2013 првичните чекори за програмирање и утврдени 
проблеми при спроведување  

Г-ѓа Андра Карлсоне, 
Министерството за земјоделство на Република Латвија

10:00 Презентација на минати иницијативи во контекст на активностите 
потребни за поддршка на формирање на Локални Акциони Групи 
(ЛАГ) и подготовка на стратегии за локален развој - искуство од 
Франција  

Г-дин Роланд Хамел, 
Платежна Агенција, Франција

10:30 Пауза за кафе 

10:45 Локални Акциони Групи: Од организација до финансирање – 
Искуство од Грција.  

Г-ѓа Марија-Кристина Макрандреу, 
Министерство за развој на руралните области и храна на Грција

11:30 Насоки за ЛЕАДЕР за земји кандидати 
Г-ѓа Елица Јаканиева, 

Претставник на ЕК-ГД Агри Г4

12:00 Националните напори за програма лидер, како дел од ИПАРД 
Програмата 

Претставник на Телото за управување со ИПАРД

12:30 Прашања и одговори  

13:00 Пауза за ручек 

14:00 Дискусија за презентираното и предлози за подобрување на 
националните напори за програмирање на ЛЕАДЕР како дел од 
ИПАРД Програмата 

14:30 Заклучоци и затворање на настанот 

15:00 Крај на работилницата 

 
 

Оваа средба се организира од страна на  
Инструментот за  Техничка помош за размена на информации  

на Европската комисија  
 

CHAR 03/149, B - 1049 Брисел 
телефон: +32-2-296 73 07, Fax: +32-2-296 76 94  

 
Веб страна http://taiex.ec.europa.eu/ 

 

 


