
ИНТЕРРЕГ ИПА-ППС 

Во последните 8 години во рамките на  ИПА Програмата за 
прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2007-2013, општината ги 
реализира следните проекти: 

- Мрежа за Европско знаење квалификации во прекуграничниот 

регион БГ-МК, 
- Промовирање на одржлив туризам и заштита на животната средина 

преку партнерство, 
- Заедничка култура, традиции и историја -мост коннашата европска 

иднина. 

 

Во рамките на Интеррег ИПА 2014-2020 Програмата за прекугранична 
соработка Бугарија-Македонија, во тек е реализацијата на следниот проект: 

- Афирмација на природните и културните вредности во 
пограничниот регион за подобра видливост и пристап 
 
Во последните 8 години во рамките на  ИПА Програмата за 

прекугранична соработка Грција -Македонија 2007-2013, општината ги 
реализира следните проекти: 

- Соработка за основање на “Центар за бизнис и вработување” и 

“Трговски саем и пазар” во прекуграничната област 
- Развој на механизми за одржливо управување со речните сливови 

како мерка за претпазливост против поројните феномени 
- Заеднички активности за ефикасен менаџмент со градска вода во 

прекуграничниот регион (AQUA-M) 

 

Во рамките на Интеррег ИПА 2014-2020 Програмата за прекугранична 
соработка Грција-Македонија, во тек е реализацијата на следниот проект: 

- Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот 

регион. 

Во рамките на ИПАРД програма преку Агенцијата за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој реализирани се следниве проекти: 

- Изградба на патот Негорци – Серменин 
- Изградба на улицата Мирко Делев во с. Негорци 
- Изградба на патот до с. Хума 
- Подготовка на Урбанистички планови за населените места Негорци и 

Миравци 
 

 



УНДП 

Општина Гевгелија остварува успешна соработка со УНДП со чија финансиска 
поддршка беа реализирани повеќе проекти: 

Во периодот 2003-2007 година во рамките на проектот „Локално управување 

за одржлив човечки развој“ реализиран преку УНДП, софинансиска 
поддршка од Владата на Финска, во Гевгелија е отворена Канцеларија на 
УНДП. Позавршувањето на проектот канцеларијата се трансформира во 
Фондација за локален развој и ИТ. 

Во периодот 2009-2011 година преку УНДП е реализиран проектот за 
Меѓуопштинска соработка со три потпроекти: 

- Меѓуопштинска соработка на општина Гевгелија  со општина Валандово во 
областа на локалниот економски развој при што е изработен Регионален 

туристички водич; 

-Меѓуопштинска соработка на општина Гевгелија со општина Богданци во 
областа на енергетската ефикасност, во чии рамки е изработена еко-

платформа која е поставена на веб страната и спроведена кампањата 
„Штедам енергија“; 

-Меѓу општинска соработка на општина Гевгелија со општина Дојран во 
областа на социјалната заштита, во чии рамки е отворен посебен пункт на 
Меѓуопштинскиот центар за социјалната заштита во Дојран; 

Во 2013 година со поддршка на УНДП општина Гевгелија изработи и донесе 
Програма за енергетска ефикасност, според која секоја година се 
изготвуваат Акциони планови за ЕЕ, што е законска обврска. 

Во периодот 2015-2016 година, по налетот на бегалската криза, од страна на 
УНДП се обезбедени донации за општина Гевгелија, во рамките на 
програмата „Поддршка на локалните самоуправи зафатени од бегалската криза 
(општините Гевгелија и Куманово)“ 

Во 2016-2017 година од страна на УНДП обезбедена е донациja од Јапонската 
влада за помош на општините во РМ зафатени од бегалската криза, од која на 
општина Гевгелија и се доделени 1 милион евра за изградба на Времена 

депонија на неопасен одпад во општина Гевгелија. 

ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ 

Во рамките на ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ -  TOWN TWINNING општина Гевгелија 
го реализира проектот Создавање на европско единство со збратимениот град 
Пазин, во Република Хрватска. 



Во тек е реализацијата на проектот за заштита на културното наследство во 
рамките на ЕВРОПА ЗА ГРАЃАНИТЕ со збратимената општина Севлиево, 
Бугарија. 

 

 

 

 


