Име на проектот: Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за
политика на животната средина (акроним на проектот ENPOL-EE)
Партнери во проектот: ЛБ Општина Пела, ПБ2 Општина Неготино, ПБ3 Корпорација за јавнопридобивки од културата и развојот на Општина Пела, ПБ4 СOУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино
Дел: 4.2.3 Реализирани се инфо денови во општина Неготино
Во рамки на Програмата ИПА Прекугранична соработка „Грција - Република Северна Македонија 2014
- 2020” и проектот насловен како „Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен
фактор на политиката за животната средина“ со акроним ЕНПОЛ –ЕЕ беа планирани 5 инфо денови на
различни теми од областа на енергетската ефикасност. Првиот и вториот инфо денови беа
реализирани минатата година, првиот инфо ден на 03.06.2019 и вториот инфо ден на 30.10 2019
додека третиот, четвртиот и петтиот инфо ден се одржаа годинава.
Третиот инфо ден се одржа на 07.10.2020, додека четвртиот инфо ден во општина Неготино се одржа
на 27,Октомври 2020 додека последниот инфо ден беше организиран на 17.11.2020. Темата на третиот
информативен ден беше: Локални потенцијали за производство на енергија од биомаса за општина
Неготино и во прекуграничната област”, На четвртиот инфо ден темата беше Користење на
одржливи извори на енергија и нивното значење” и последниот петти инфо ден ја обработи темата
„Подобрување на капацитетите на енергетска ефикасност во општините и промоција на
подготвените програми за енергетска ефикасност во наредните три години”.
На сите одржани инфо денови, претставник од О3 Инвест г-ѓа Марија Алексова одржа говор за
добредојде, а претставниците од проектниот тим презентираа спроведени активности во рамките на
проектот и конкретните мерки на локалните власти во општина Неготино и нивниот придонес за
енергетска ефикасност и почиста околина. Во бројно присуство на ученици од СОУ Св. Кирил и Методиј,
градоначалникот Делков, претставници од Советот на општина Неготино, општинска администрација,
други образовни институции и заинтересирани граѓани, запознавање со темите и стручна презентација
извршија професорот Д-р Даме Димитриовски и г-дин Методија Саздов.
Покрај присутните дискусии, инфо деновите беа користени и за сугестии од засегнатите страни преку
поделени прашалници до публиката и нивна анализа.

Проектот се спроведува во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка INTERREG CBC
„Грција - Република Северна Македонија 2014-2020 година, со вкупен буџет од 849.900,15 €. Проектот
е кофинансиран од Европската унија и од национални фондови на земјите учеснички.
Повеќе за нас и нашиот проект, можете да најдете на веб-страницата на проектот на: https://enpolee.eu/
и http://negotino.gov.mk/

Овој проект е ко-финансиран од Европската унија и националните фондови на земјите учеснички во
рамки на INTERREG IPA Програмата „Грција - Република Северна Македонија 2014 - 2020“.
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Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка INTERREG – IPA CBC
„Грција - Република Северна Македонија 2014 – 2020“, на 17.11.2020 година во општина Неготино беше
одржан промотивен настан за презентација на брошура на тема “Како да се користат локалните
ресурси на обновлива енергија за подобрување на енергетската ефикасност”.
Примерок од брошурата можеше да се подигне на две локации во Општина Неготино * 1 локација општинската зграда на општина Неготино и втора локација – Центар за култура – Ацо Ѓорчев.
Промотивниот настан се одржа на отворен простор, почитувајќи ги сите протоколи за заштита од Корона
вирусот.
Инаку Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за
политика на животната средина” со акроним „ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на
Oпштина Неготино,Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и
Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
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Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA
CBC Грција-Р.Северна Македонија”,во периодот од 2014 – 2020 година,,
Општина Неготинo организираше настан за доделување на награди “Награди за најдобри енергетски
практики”.
Зимзелени садници и благодарница за учество беа доделени на сите домаќинства и компании
кои земаа учество на церемонијата за ,,Најдобри енергетски практики” која беше одржана по
отворениот повик “Награди за најдобри енергетски практики” објавен претходно на официјалната страна
на општина Неготино, а исто така учество земаа и останати граѓани од општината.
Оваа активност е една од многубројните активности кои се организираа во рамки на проектот „Енергетска
ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со
акроним „ENPOL – EE”, во партнерска соработка на Oпштина Неготино, Средно општинското училиште

„Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој
на Пела од Грција .

Овој проект е ко-финансиран од Европската унија и националните фондови на земјите учеснички во
рамки на INTERREG IPA Програмата „Грција - Република Северна Македонија 2014 - 2020“.

