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Kompaniite da gi iskoristat povolnostite za sorabotka so gr~kite
partneri

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев и заменик претседателот на Владата на Република
Северна Македонија за економски прашања, Кочо Анѓушев,
заедно со директорот на Царинска Управа на Република Северна
Македонија, Ѓоко Танасоски и градоначалникот на општина
Гевгелија, Сашо Поцков, остварија средба со бизнисмени и
деловни луѓе од овој регион.
На средбата се зборуваше за мерките за поддршка на
конкурентноста на домашните компании од Планот за економски
раст, за важноста од меѓуграничната соработка помеѓу граѓаните и
компаниите од двете земји, а се разменија предлози и
размислувања за надминување на одредени проблеми на кои
посочуваат претставниците на бизнис заедницата. По завршување
на средбата премиерот Заев и вицепремиерот Анѓушев дадоа
кратки изјави за медиумите.
„Драго ми е што толку многу луѓе од Гевгелија и гевгелискиот
регион беа денеска присутни и на средбата заедно со директорот
на Царинската Управа на Северна Македонија, Ѓоко Танасоски и
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, за да
разговараме за она што е актуелна проблематика на деловната
заедница, а секако и за перспективите што се отвораат за целата
наша земја, и посебно за овој регион. Со Договорот од Преспа се
отвораат сериозни перспективи за нашето членство во ЕУ и НАТО
што има сериозен и директен импакт за деловната заедница, за
бизнисите, за домашното производство и извозот. Во гевгелискиот
регион ова треба да биде неколкукратно мултиплицирано затоа
што првиот импакт од пријателството со Грција доаѓа токму овде“,
изјави премиерот Заев.
Премиерот Заев посочи дека на средбата беа презентирани сите
можности и перспективи што се отвораат на располагање преку
отворање на нови фондови, преку ИПА компонентата и европските
фондови.
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Станало збор и за новата можност за отворање на фондовите од
Грција кои се вкупно околу 200 милиони евра од кои за нашата
земја се околу 80 и 90 милиони евра, алатка којашто Грција ја
употребувала до 2005, а којашто сега повторно се отвора на што
административните служби од двете земји работат.
„Информиравме за сите мерки за поддршка на конкурентноста на
компаниите кои оваа година се усовршени. Сакаме да поттикнеме
што поголемо нивно користење. Нашата цел е овие определени
пари од буџетот да ги искористат бизнисмените и фирмите,
малите и средни претпријатија па и поголемите, заради тоа што на
тој начин компаниите се стекнуваат можност за повеќе профит,
што потоа носи развој на компаниите и раст на платите на
вработените, како и отворање на нови работни места и
намалување на невработеноста. Трендовите се отпочнати, јас
верувам дека ќе бидат се поголеми“, нагласи премиерот Заев.
Тој додаде дека финансиската состојба и ликвидноста на
државата се одлични и дека компаниите треба да ги користат
мерките и можностите што државата ги отвора за нивниот развој.
„Она што се отвора како можност со Грција треба посебно овој
регион, но и цела држава, да го искористи како можност. Прво
заради зголемена трговија, обем на производство, пласмани во
Грција, нови инвестиции од Грција во Северна Македонија, или
заеднички инвестиции кои треба да се случат и многу други
можности кои се отвораат“, рече премиерот Заев и додаде дека на
тој начин, меѓу другото, ќе растат БДП, извозот на домашното
производство, работните места и платите.
Средбите со стопанствениците се од клучно значење при
креирање на економските политики бидејќи само така ќе имаме
реален увид и сознание за економијата и за проблемите со кои се
соочуваат, истакна вицепремиерот Анѓушев кој посочи дека
поврзувањето на гасоводот ќе даде простор за нови проекти и ќе
го намали трошокот на компаниите и граѓаните.
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„Тука во Гевгелија имавме еден добар пример за компанија што
има добиено средства и проект што е веќе во имплементација. Јас
ги охрабрувам сите да аплицираат затоа што оваа година
државата има детерминирано 47% повеќе средства од минатата
година. Тоа значи дека оваа година има над 60 милиони евра
државни средства за економијата односно за мали и средни
претпријатија. Денеска дел од разговорите со стопанствениците
се однесуваа на оваа тема. Ги информиравме, ги запознавме и ги
поттикнавме. Ова е првпат во поновата историја на државата
компаниите да имаат можност за директна помош од државата”,
изјави вицепремиерот Анѓушев.
На средбата со стопанствениците, градоначалникот на општина
Гевгелија Сашо Поцков изрази благодарност до Владата на
Република Северна Македонија за разбирањето и поддршката во
решавањето на некои многу важни прашања не само за
економскиот, туку и за целокупниот развој на општината. Пред се,
помошта од 61 милион денари за враќање на наследениот долг.
Со оваа помош и сопствени средства од општинскиот буџет
долгот од 143 милиони денари е, главно, вратен, односно
остануваат за враќање уште само 20 милиони денари. Како
резултат на оваа поддршка, вратени се надлежностите наа
Основниот суд во Гевгелија, доделениот германски грант од 2,5
милиони евра е пред реализација. Во оваа прилика сакам да
информирам дека како општина, меѓу овие две средби, ги
решивме капиталните еколошки проекти, од кои многу зависи и
локалниот економски развој. На пат сме да ги обезбедиме и
другите предуслови кои треба да овозможат реализација на веќе
најавените нови инвестициони проекти, рече Поцков.
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Обраќајќи им се на гевгелиските бизнисмени, директорот на
Царинската управа на Република Северна Македонија, Ѓоко
Танасоски, како посебно значајна за овој регион, ја пренесе
информацијата од состанокот со раководството на Грчката
царинска управа, одржан во вторникот во Атина, и нагласената
заинтересираност за поголеми олеснувања во граничниот промет,
посебно на преминот Богородица-Евзони. За таа цел од грчка
страна било предложено воведување на овој најфрекфентен
граничен премин на приоритетна лента за акцизна стока и
поголеми транспорти со што значително би се олеснил
транспортот од и до Солунското пристаниште. Разговаравме
ваквите олеснувања во иднина да се применуваат и во патничкиот
сообраќај, рече Танасоски
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Prmierot Zoran Zaev i vicepremierot Ko~o An|u{ev go posetija
noviot vodosnabditelen sistem

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Зоран Заев и заменик претседателот на Владата задолжен за
економски прашања и координација со економските ресори, Кочо
Анѓушев, заедно со градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо
Поцков и директорот на јавното претпријатие „Комуналец“Гевгелија, Златко Зумров, вчера го посетија новиот
водоснабдителен систем во Гевгелија.
Преку овој систем за водоснабдување со чиста и здрава вода се
снабдуваат мад 16.000 жители од гевгелискиот регион.
За време на обиколката на бунарите во Мрзенска ада, кај
Гевгелија, кои се дел од системот за водоснабдување,
градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков посочи дека
е решен долгогодишниот проблем на гевгеличани со
водоснабдувањето. Пред се, поради присуството на арсен во
водата за пиење, што претставуваше сериозен проблем за кој
алармираа граѓаните уште од 2012 година. Затоа, беше изграден
целосно нов систем за водоснабдување, кој денеска ги снабдува
граѓаните со чиста, здрава и питка вода, со добиениот заем од
Светска банка, но и грант од ЕУ.
Премиерот Заев и вицепремиерот Анѓушев имаа прилика да ги
посетат просториите каде што се наоѓаат пумпите и системите за
регулација и се информираа за проектот, изградбата и
перформансите на системот за водоснабдување, како и
механизмите за контрола и регулација со кои е решен проблемот
и обезбедена чиста вода за пиење за Гевгелија и околните села.
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Pominuvaweto na gasovodot od Grcija kraj Gevgelija otvora novi
perspektivi za ovoj region

-Поминувањето на гасоводната цевка од интерконективниот
гасовод со Грција во близина на Гевгелија ќе значи и гасификација
на градот и намалување на загадувањето, порача вчера
вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, по средбата
со стопанствениците во Гевгелија.
-Тоа е следниот приоритетен проект во делот на енергетиката.
Кракот на гасоводот од Неготино до Грција со кој ќе се поврземе
гасоводно со уште една земја од регионот ќе поминува во близина
на Гевгелија. Секако дека дел од таа цевка ќе има излез во
Гевгелија и мислам дека ќе отвори простор за нови перспективи за
градот, за помало загадување со по еколошко гориво, изјави
Анѓушев.
Гевгелија, посочи, има сериозни перспективи од пријателството со
Грција што се воспостави во последниот период како најблизок
град до границата.
-Гевгелија во наредниот период треба да има сериозен импакт од
близината со Грција како една од земјите коишто се економски
најразвиени во регионот, потенцира Анѓушев.
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Proslava na Carinarnicata vo Gevgelija

Денот на Царинската управа - 14 април вчера беше одбележан во
Царинарница Гевгелија, во присуство на директорот на
Царинската управа на Република Северна Македонија, Ѓоко
Тасоски, градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков и
бројни други гости. Во своето обраќање директорот на Царинска
управа Ѓоко Тасоски го потенцираше значењето и успешното
работење на Гевгелиската царина, но, и стратегиската цел да се
олесни трговскиот промет преку границата. По Преспанскиот
договор ќе бидеме свидетели на конкретни олеснувања на овој
план, што ќе ни овозможи да го унапредиме воспоставениопт
партнерски однос со деловната заедница.
Честитајќи им го празникот, градоначалникот на општина
Гевгелија Сашо Поцков упати благодарност за соработката со
Царинската управа. Претстојниов период, по потпишувањето на
Преспанскиот договор со Република Грција и започнатите
подготовки за влез во Европската унија, е посебно значаен.
Заради прилагодување во работењето кон европските правила и
подобрување на односите со нашите први соседи. Од друга
страна, за локална самоуправа, се отвораат можности за поголем
пристап кон европските фондови.
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"Digitalen marketing" na u~enicite od SOU"Josif Josifovski"

Втората дисиминација од проектот „Дигитален маркетинг“ и
готварство во рамки на програмата Еразмус+ се одржа во хотел
„Аполонија“. Проектот опфати двонеделна мобилност на ученици
од економско-правна трговска струка во Даблин ( Р.Ирска ) и
двонеделна мобилност на ученици од угостителско-правна и
трговска струка во Јанина ( Р. Грција ). Целта на проектот
„Дигитален маркетинг и готварство“ опфаќа синтеза на искуства од
двонеделната мобилност на економската струка во Даблин и
учениците од угостителско-туристичка струка во Јанина.
Пред почетокот на дисиминацијата директорот на СОУ„Јосиф
Јосифовски“ -Гевгелија, Цветан Нелоски истакна дека мобилноста
во Даблин и Јанина го заслужуваат епитетот на успешност затоа
што со својата динамика овозможуваат внесување нов импулс на
саморазвивање во светот на професионалното работење. На
присутните гости, меќу кои и градоначалникот на општина
Гевгелија Сашо Поцков и претседателот на Советот на општина
Гевгелија Ташко Дојчинов, се обрати и г-ѓа Френ Бенкс, менаџер
на компанијата ДРЛ и г-дин Теодор Алексиоу , менаџер на
компанијата Оберон. Во рамки на својата презентација Френ
Бенкс зборуваше за културолошките аспекти на Даблин и Хоуф,
сличностите и разликите меѓу двете земји, за почетокот на
соработката, тимот вклучен во програмата и целта на проектот.
Осврнувајќи се на успешниот тим вклучен во програмата, таа ја
потенцираше важноста на концептот на бизнис моделот Лин
Канвас, значењето на дигиталниот маркетинг, алатките во
подобрување на бизнис процесот и улогата на технолошките
аспекти при развивање на маркетинг стратегија. Со краток осврт
кон различните модули во програмските активности кои
интегрираа традиционална епирска кујна и улогата на дигиталните
технологии во туризмот и угостителството, Теодор Алексиоу во
своето обраќање се фокусираше на крајниот резултат од
интерактивните работилници во Јанина. Дисиминацијата тематски
опфати четири дела.
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Првиот дел започна со презентирање на разликите меѓу
традиционалните бизнис модели и бизнис моделот Лин Канвас.
Вториот дел од дисиминацијата опфати презентација на
изработените е-бизнис планови и маркетинг стратегии базирани
на моделот Лин Канвас. На идеја на угостителската струка,
учениците од економската струка креираа е-бизнис план и
маркетинг стратегија за три видови ресторани. Во рамки на
дисиминацијата присутните имаа можност да научат како се
подготвува сорбет, а воедно и да дегустираат производи вклучени
во широкиот дијапазон од листата на јадења од сите три типа
видови ресторан. Дисиминација заврши со поттикнување на
присутните гости за инвестирање во идеите како најголем капитал
, а воедно извор на иновација и клучен момент на сите човечки
промени и прогрес.
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