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Наслов на проектот:  „Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ старт-
апи (иПГА)“ 

- Тренинг работилници  

Во рамките на проектот „Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ старт-
апи (иПГА)“, во месец април 2021 беа организирани два сета на работилници за обука. 
Првиот сет на работилници се одржаа на 13, 15 и 16 април во Прилеп, Битола и Охрид, 
додека пак вториот сет на работилници се одржаа на 27, 28 и 29 април. Вкупно 130 
учесници беа регистрирани за учество на двата сета работилници, со вкупно 60 бизнис 
идеи. Мнозинството од учесниците доаѓаа од прекуграничниот предел. 
Работилниците за обука беа водени од 
познати предавачи и ментори од различни 
средини од деловниот и академскиот сектор. 
Во првиот сет, професор Ташко Ризов и 
професор Драган Шутевски од Република 
Северна Македонија и проф. Anastasios 
Ntabizas од Република Грција зборуваа за 
развој на бизнис идеја, бизнис канвас модел, 
тестирање на бизнис модел итн. Во вториот 
сет, фокусот беше ставен на заштита на нови 
идеи: претприемачка стратегија на стартапи, идентификација на пазарот за стартапи, 
финансирање, финансиска и инвестициска спремност, маркетинг на нови технологии. Со 
сето ова на учесниците им беше овозможено да научат многу од експертите и да стекнат 
знаења за нови стратегии и пристапи кои ќе можат понатаму да ги искористат во нивните 
бизниси. Учесниците сите беа задоволни од работилниците и целокупната организација, 
споделија колку е значајно ова искуство за создавањето и понатамошниот развој на нивните 
бизниси.  

Возбудливо беше да се види ентузијазмот од 
сите вклучени во работилниците со што јасно 
можеше да се увиди потенцијалот во земјата и 
прекуграничниот регион во целина. Како дел од 
бизнис акцелераторот, учесниците имаа можност 
да учествуваат на натпревар за бизнис идеи во 
Охрид, од кои финалистите понатаму беа дел од 
финалниот настан во Солун (Thessaloniki),  каде 
освоија вредни награди. Со цел за зајакнување на 
претприемништвото во прекуграничниот регион 
меѓу двете земји, овој акцелератор сигурно ќе 
поттикне промени и економски раст преку 
поддршката на претприемништвото.  
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- Програма за менторство како дел од проектот iCBA 

По онлајн работилниците за обука кои беа 
одржани од страна на повеќе експерти од 
сферата на бизнисот во месец април, беа 
одбрани 28 учесници со најквалитетни бизнис 
идеи. Овие претприемачи имаа можност да 
бидат дел од процесот на менторство, каде 
што секој од нив соработува со еден од 
назначените ментори. Во временски период 
од два месеци, менторите соработуваа со 
претприемачите со цел да им помогнат при 
креирањето на нивниот бизнис план и бизнис 
канвас модел, како и нивната презентација за 
Bootcamp-от во Охрид. Сите ментори кои учествуваа во оваа програма доаѓаа од различни 
индустрии и претприемачите имаа шанса да одберат област во која имаа потреба од помош 
од страна на менторите. 

Како дел од бизнис акцелераторот, овие селектирани претприемачи земаа учество во 
натпреварот за бизнис идеја во Охрид, каде што имаа можност да ја презентираат својата 

бизнис идеја пред потенцијални инвеститори. Ова 
искуство им помогна на нивните бизниси повеќе 
да се изложат на пазарот, да соберат повеќе 
средства, пристап до нови клиенти и купувачи 
итн. Станува збор за иновативни идеи, со голем 
потенцијал за развој како на пример: крафт микро 
пивара, интерактивна 3D платформа за 
недвижнини, онлајн платформа за внатрешно 
уредување, онлајн платформа која ги поврзува 
студентите и невработените со компании, 
виртуелни посети на објекти, мобилна апликација 
за еко достава на пратки, македонски рачни 
изработки, производство на пчелин отров итн. 

 

 

   

 

 

 

 

- Охрид Bootcamp 
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Во рамките на проектот „Интелигентен 
пограничен акцелератор за иновативни ИКТ 
старт-апи (иПГА)“ во периодот од 22-24 Јули 
беше организиран настанот Охрид Bootcamp. 
На овој тридневен настан присуствуваа 
повеќе од 70 учесници, 24 стартапи и тимови 
кои беа одбрани да ги презентираат своите 
бизнис идеи, извонредни предавања и 
одлични услови и можности за остварување 
контакти. Членовите на жирито избраа 13 
бизнис идеи и тимови кои како финалисти ќе 
патуваат на финалниот настан во Thessaloniki 
(Солун) во месец септември. 

Како почесни гости на овој настан присуствуваа Израелската делегација за иновации 
предводени од амбасадорот на Израел, Дан Оријан и г-дин Мајкл Мизрахи, кои ги 
споделија најдобрите израелски практики во акцелераторските програми и стартап 
екосистемот. На овој настан исто така присуствуваа и претставници од сите партнери, 
спроведувачи на проектот: Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол 
Павле“, Фондација за Претприемачки сервис за млади и Националниот центар за развој на 
иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ), Alexander Innovation Zone S.A., SEERC, 
Technopolis Thessaloniki ICT BusinessPark. 

 

 


