
12 јануари 2021 година 

Кажете го вашето мислење за новата 

Програма 2021-2027 година! 

Управувачкото тело  на Европските територи-

јални програми за соработка под мотото 

„Кажете го вашето мислење за новата Про-

грама 2021 - 2027 година“ започна истражу-

вање преку Интернет со кое побара мисле-

ње за содржината и спроведувањето на 

идната Програма INTERREG IPA CBC „Грција - 

Република Северна Македонија 2021-2027 

година“. 

Земајќи ги во предвид временските и оперативните ограничувања предизвикани од пандемијата 

COVID-19, Управувачкото тело во соработка со назначеното Национално тело во Република Северна 

Македонија ги синхронизираше активностите со цел да се предизвика поголемо учество на 

релевантните засегнати страни и граѓаните во јавната дебата од двете земји - партнери. 

Учеството беше целосно електронско, што посебно се однесуваше на проширувањето на обемот и 

основата за учество и надминување на ограничувањата според стапката на присуство во 

традиционалните процеси. Исто така, поради пандемијата Ковид-19, тоа е основна алатка во време 

кога се избегнуваат собири со цел да се заштити јавното здравје. 

Електронската форма на онлајн истражувањето беше составена од три (3) структурирани прашал-

ници (полиња) според типот на засегнатата страна: А. граѓани, Б. потенцијални партнери - 

корисници, В. Програмски тела, кои беа одредени според видот на организација на заинтересира-

ната страна. Електронското учество беше достапно на официјалните јазици на Програмата и беше 

отворено еден месец, имено, од официјалниот почеток на 12. јануари до 12. февруари 2021 година. 

Формуларот беше поставен на веб-страницата на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/ 

article/376_Have-your-say-for-the-new-2021-2027-Programme!, линк кон него имаше и на сметките на 

социјалните медиуми (LinkedIn, Twitter), како и на  веб-страницата на Министерството за локална 

самоуправа за што полесен пристап од страна на сите релевантни чинители на Програмата. 

Како дополнителна поддршка на повикот за акција, NA испрати електронска порака со приложена 

„Покана за јавна консултација“ на 358 електронски адреси на јавни тела, креатори на политики и 

експерти. Документот беше достапен на локален јазик според земјата на засегнатата страна. 

Извештај и информации за првата работна верзија на поглавјата од Програмата врз основа на 

фазата на анализа на податоците и конечниот заклучок ќе бидат објавени во следниот број на 

електронскиот весник (број 8), што е предвидено да биде објавен до крајот на јуни 2021 година. 

Дополнителни основни информации, може да најдете во Прегледот на иднината на Програмите 

финансирани од ЕУ, како што се утврдени од Европската комисија (Outline of the future of EU-funded 

Programmes as set by the European Commission). 

 

 


