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Добро развиените индустриски зони се најважен предуслов за 

развој на регионот. Овие зони треба да имаат добро базирана 

инфраструктура и сигнализација која ќе ја зголеми атрактивноста на 

зоната за потенцијалните домашни и странски инвеститори. 

Југоисточниот плански регион има 18 функционални индустриски 

зони. Покрај овие, уште 10 се во процес на урбанизација. Затоа 

регионалниот пристап е повеќе од потребен. Регионот мора да 

превземе мерки за промоција на развиените индустриски зони и со 

заеднички напори да се оди кон нивен развој со што ќе се 

промовираат како атрактивна бизнис дестинација. 

Главната цел на овој проект е зголемување на економскиот развој 

проку зголемување на инвестициите во индустриските зони во 

Југоисточниот плански регион (ЈИПР). 

 
 

 

 

 

“ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ 

ПАТИШТА ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ” 

– ЗОНИ И ПАТИШТА 

 

 

 
 

 

 
                ИПА ПРОГРАМА ЗА 

     ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 

        CRIS No: IPA/2009/DN021101/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
                         

     

 
 

 

 

 

 Да се создаде силна основа за подобрување на 

инфраструктурата на индустриските зони во 

Југоисточниот регион; 

 Зголемување на инвестициите во индустриските 

зони во Југоисточниот плански регион, а со тоа 

и зголемување на економскиот развој. 

                                           

 

 

 

 Преглед и презентација на условите за влез во 
инфраструктурата и сигнализацијата во 
индустриските зони во Југоисточниот плански 
регион; 

 Запознавање на потенцијалните инвеститори со 
националните и регионалните полиси и мерки 
заподдршка на инвестициите како и со 
специфичностите на постојните индустриски 
зони; 

  Подигање на свеста на Општините за 
заедничка/регионална презентација на 
индустриските зони во регионот, пред 
домашните и странски инвеститори. 

 

Краток опис на проектот: 

 
Водечки партнер: 

Регион Централна Македонија 

Центар за развој на Југоисточниот плански регион -  

пл 

 
Проектен партнер: 

Центар за развој на Југоисточниот 

плански регион 

 

 

Времетраење: 

15 месеци 

 

Финансиран од:  

Овој проект е кофинансиран од 

Европската унија и националните 

фондови на земјите учеснички 

преку ИПА програмата за 

прекугранична соработка  Р. Грција 

– Р. Македонија 2007-2013  

 
Цел на проектот: 

Целта на проектот е да се 

обезбеди соодветно техничко 

решение во прекуграничниот 

регион, како и економски развој, 

кохезија и соработка помеѓу двете 

земји     

                                                            

Контакт: 

Мими Николиќ 

Ул. Боро Џони Бр. 10 

2400 Струмица 

Моб. 071/ 228-865 

Тел./Факс  034/ 340-139 

E-mail: mimi.nikolikj@gmail.com     

 

                                    

               
 

            

Цели на проектот: 

Резултати од проектот: 

mailto:risto.chivchiev@rdc.mk

