УКЛО – ПРОЕКТНА СОРАБОТКА
БалканМед Програма за интерергионална соработка 2014 – 2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

BMP1/1.3/2376/2017
Програма за трансгранична соработка Балкан-Медитеран за периодот 2014-2020
Грција/Македонија/Бугарија/Кипар
Алианса на знаење во Еко-Иновативно Претприемништво за поттик на конкуретноста на МСП
A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness
SMecoMP
Целта на проектот е воспоставување на алианса на знаење помеѓу високообразовните институции
и бизнисите, заради промоција на еко-иновативно претприемништво на Балканот со зедничка
имплементација на сеопгфатен збир од активности посветени на унапредување на иновацијата во
областа на менаџментот на еко-иновативното претприемништво и одржливата економија
Претприемништво и иновации
24 месеци
945 510,78 евра
52 038,00 евра
44 232,30 евра
7 805,70 евра
Универзитет Македонија, Економски факултет
1. Индустриска федерација на Северна Грција
2. Бугарска индустриска асоцијација – Унија на стопанственици во Бугарија
3. Универзитет Тракија
4. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Економски факултет– Прилеп
5. Агенција за унапредување на претприемништвото на РМакедонија
6. Технолошки универзитет, РКипар
7. Стопанска мрежа на Кипар (CEL)
Проф.д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, mbaseska@gmail.com, Економски факултет – Прилеп

БалканМед Програма за интерергионална соработка 2014 – 2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање

BMP1/2.2/2265/2017
Македонија/Битола и Велес
Стимулирање на учеството на граѓаните во процесите на рециклирање преку имплементација на
бенефит системите
Stimulating citizens participation to recycle processes through the implementation of benefits systems
Бенефит при заштеда
Главни цели:
1. Креирање локални стратегии, акциски планови и алатки во регионите на партнерите, со
цел зголемување на процесот на посебно селектирани извори на рециклирачки
материјали
2. Зајакнување на активното учество на граѓаните во рециклирачкиот процес
3. Придонес кон материјалниот животен циклус и ефикасноста на ресурсите во регионите на
партнерите
4. Подобрување на приходите и животните услови на граѓаните шреку нивното делување во
локалните активности на рециклирање
Специфични цели:
1. Заеднички развој на интегрирани стратегии и алатки за намалување на употребата на
ресурсите, зголемување на нивната ефикасност и одвојување на економскиот раст од
потрошувашката на ресурси
2. Имплементација на иновативни пилот и демонстрацијски проекти во областа на
животниот циклус на материјалот
3. Заедничко планирање и спроведување на пилот проектот за промоција на иновативни
технологии кои ја подобруваат заштитата на ѓивотната средина и ефикасноста на
ресурсите во секторот за отпад
Менаџирање на отпад
24 месеци
912 594,00 евра
110 560,00 евра
93 976,00 евра
16 584,00 евра

Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

Општина – Вари – Вули – Вуламени
1. Општина Филаделфеа – Халкидона
2. Општина Лимасол
3. Центар за развој на образование и вмрежување на животната средина
4. Општина Тирана
5. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Технолошко-технички факултет-Велес
6. Општина Софија
Проф.д-р Зора Узуноска, zora_51@hotmail.com, Технолошко-технички факултет-Велес

ЕРАЗМУС + Програма (КА2)
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

561821-EPP-1-2015-11-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Клучна акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики, Градење капацитети во
областа на високото образование
Србија, Западен Балкан
Развој на курикулум за менаџмент со отпад во партнерство со јавниот и приватниот сектор
Waste management curricula development in partnership with public and private sector
WaMPPP
Целта на проектот е подигнување на нивото на образованиеето и оспособувањето на постоечката
и перспективната работна сила во Република Србија во областа на менаџирањето со отпадот
преку подобрување на капацитетите на високите стручни школи и на универзитетите и посредно,
подигнување на јавната свесност за значењето на процесот н аменаџирање со отпадот и за
можностите за целокупно подобрување на условите за ѓивот и намалување на сиромаштијата
Технички науки/Машинско инженерство/Заштита на животната средина Менаџирање со отпад
3 години (15.10.2015 – 14.10.2018)
833 084,00 евра
24 172,00 евра

Вискока техничка школа за применети науки – Ниш, Србија
1. Александров Технолошко-едукативен институт-Солун, Грција (ATEITH)
2. Технички универзитет на Крит – Ханија, Грција (TUČ)
3. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Македонија (UKLO)
4. Машински факултет, Универзитет во марибор, Словенија (FS UM)
5. Висока стручна електротехничка и информатичка школа – Белград, Србија (VISER)
6. Висока стручна школа – Белградска политехника, Белград, Србија (POLYBG)
7. Висока техничка школа за применети науки – Нови Сад, Србија (VTSNS)
8. Висока технолошка школа за применети науки – Аранѓеловац, Србија (CATAR)
9. Технички универзитет – Острава, Чешка (VSB TUO)
Проф.д-р Елизабета Бахтовска, elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk, Технички факултет-Битола

ЕРАЗМУС + Програма (КА2)
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

2017-1AT01-KA203-034984
ЕРАЗМУС+Програма, Клучна акција 2-Соработка за иновации и размена на добри практики
Австрија, Словенија, Хрватска, македонија, Унгарија, Италија, Шпанија, Португалија
Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030
Future-proof your classroom: teaching skills 2030
TEACHING 2030
Подготвување на наставниот кадар во високото образование за нивната улога во 2030 согласно
предвидените промени што треба да се случат во образованието, имајќи ги предвид
зголементите потреби за индивидуално учење на студентите
Стратешко партнерство за високо образование
30 месеци
310 222,00 евра
20 828,00 евра

Универзитет за применети науки Бургенланд, Австрија
1. Универзитет во Марибор, Словенија
2. Универзитет Егер, Унгарија
3. Универзитет во Ријека, Хрватска
4. Универзитет во Валенсија, Шпанија
5. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Македонија
6. Универзитет во Перуѓа, италија
7. КРЕАТЕ-медијадизајн, ГМБХ, Австрија
Проф.д-р Иванка Нестороска, inestoroska@yahoo.com, Факултет за туризам и угостителство –
Охрид

Хоризонти 2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО
Повеќе информации

Број на Договорот за грант: 653729
Истражувачки и иновативни активности
Велика Британија, Белгија, Холандија, Финска, Бугарија, Германија, Шпанија, Хрватска, Естонија,
Македонија
Единство
Unity
Unity
Јакнење на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми сигурноста и
безбедноста на сите граѓани
Безбедни општества – заштита на слободата и безбедноста во Европа и нејзините граѓани
3 години (28.04.2015 – 28.04.2018)
4 330 900 евра
63 885 евра
Полициски и криминалистички комесар за Западен Јоркшир – Вејкфилд, Велика Британија
1. SERCO BELGIUM SA, Белгија
2. Еразмус универзитет Ротердам, Холандија
3. POSIISAMMATTIKORKEAKOULU, Тампере, Финска
4. Универзитет SHEFFIELD HALLA, Шефилд, Обединето Кралство
5. Универзитет во Данди, Обединето Кралство
6. EUROPEAN INSTITUTE FOUNDATION (Европски институт), Софија, Бугарија
7. Висока школа за јавна администрација и право во Баварија, Минхен, Сојузна Република
Германија
8. RINICOM LIMITED, Ланкастер, Обединето Кралство
9. Treelogic Telematica Y Logica Racional Para La Empresa Europea Sl (TREELOGIC), Шпанија
10. Полициска академија, Загреб, Хрватска
11. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR (Федерална полиција), Брисел, Белгија
12. Politsei-ja Piirivalveament (Politsei-ja Piirivalveament), Талин, Естонија
13. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Македонија
Проф.д-р Трпе Стојановски, trpe.unity@gmail.com, Факултет за безбедност – Скопје
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=/activities/136/files/3baf93cb-14a6-4843-ae3a75b9e151cfad.pdf&name=Unity%20Newsletter%20April

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

CN1-SO1.2-SC023
Проект за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција
Република Грција, Република Македонија
Здравствена заштита на деца со кардиолошки и респираторни тешкотии во пограничниот регион
Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area
WE CARE
Имплементација на акции за детектирање на здравствени проблеми кај децата од пограничниот
регион
Унапредување на превентивната здравствена заштита кај децата
24 месеци
720 000,00 евра
100 524,80 евра
85 446,08 евра
15 078,72 евра
Општина Волви – Организација за социјална заштита и образование, РГрција
1. Организација на жени Пантенаики, Солун
2. Доктори во светот-Грчка делегација
3. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Висока медицинска школа-Битола
4. Здружение за одржлив развој – СФЕРА-Битола
Проф.д-р Викторија Продановска-Стојчевска, viktorija.stojchevska@uklo.edu.mk, Висока
медицинска школа-Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област

Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

CN1-SO1.3-SC026
ИНТЕРРЕГ-ИПА
Македонија-Грција
Зголемување на можностите за туризам преку искористување на ресурсите
Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources
I-TOUR
Зголемена атрактивност и промовирање на туризмот во прекуграничната област за да се зголеми
вработеноста во туризмот
Развој и поддршка на локалната економија
Поттикнивање на туризмот и културното и природното наследство
Подобрување на атрактивностите и промоција на туризмот во прекуграничните области за
зголемување на вработеноста во туризмот
18 месеци
738 929,46 евра
98 335,00 евра
15% од сумата
Центар за развој на Пелагониски плански регион
1. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
2. Национален парк Пелистер
3. Национален парк Преспа (Грција)
4. Универзитет Македонија (Грција)
Проф.д-р Иванка Нестороска, inestoroska@yahoo.com, Факултет за туризам и угостителство-Охрид

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

CN1-SO1.2-SC004
Апликативен
Македонија и Грција
Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи популации
Psycho-social and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations
Заедно за децата/In4Child
Целта на проектот е да обезбеди психосоцијална заштита и иновативна едукација за децата од
ранливи популации во пограничниот регион
Медицински науки и здравство – психосоцијална заштита
24 месеци
816 996,00 евра
137 615,00 евра
116 972,00 евра
20 643,00 евра
Граѓанско здружение АРСИС – Грција
1. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Висока медицинска школа-Битола
2. Граѓанско здружение УНЕСКО Клуб Серес – Грција
3. Граѓанско здружение Лајфстарт – Битола
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, gordana.md@gmail.com, Висока медицинска
школа – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област

Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

CN1-SO1.2-SC015
ИПА 2
Грција и Македонија
Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат
безбедно стереење, рана превенција и независно живеење за сите
Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention
and independent living for all
Cross4all
Да се забрза здравствената писменост и дигитална здравствена писменост и да се промовира
само-управувањето, да се дизајнираат иновативни практики за подобрување на пристапот за
ранливи групи и за справување со здравствени нееднаквости, да се подобри капацитетот на
здравствените професионалци и инфраструктурата и ефикасно да се прилагоди на потребите на
таргет групата, да се воспостават нови механизми фокусирани на условите на сиромаштија,
сервиси на конформност и советување дома, вклучувајќи рурални и излирани области, да се
мобилизираат неактивни индивидуалци и да се одблокира нивниот поптенцијал во нудење
сервиси на оние на кои им е најмногу потребно, да се промовира заедничка стратегија за развој
на интегрирана здравствена и социјална грижа без граници.
Приоритетна оска 1 – придонес кон целите на Е2020:
“smart growth”: промовирање иновации во полето на овозможување на јавна здравствена и
социјална грижа, промовирање на ефикасноста на ресурсите, поддржување на интеграција и
ефикасно користење на здравствениот систем на СВ.
“inclusive growth”: унапредување на СВ поврзливост и оттука СВ мобилност, промовирање
“пристап за сите” (“access for all”) за здравствена грижа, поддржување на вработување особено за
најранливите групи и развој на социјалното претприемништво.
24 месеци
1 130 290,00 евра
179 100,00 евра (100%)
152 235,00 (85%)
26 865,00 (15%)
Аристотели Универзитет во Солун
1. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Факултетот за информатички и

Контакт лице за проектот на УКЛО

комуникациски технологии – Битола
2. Отсек на Северна Грција на грчка Национална конфедерација на лица со посебни потреби
3. Општина Охрид
4. Општина Неаполис-Сукеон
5. Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања
„Свети Стефан“ – Охрид
Вонр.проф.д-р Снежана Савоска, savoskasnezana@gmail.com, Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

CN1-S.O 2.3 -SC010
INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME, РГрција – РМакедонија 2014-2020
РМакедонија, РГрција/Пелагониски регион
Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци, одгледувани во меѓугранична зона
Protection of Autochthonous populations of PElagonia SHEep breed in the cross-border area
PAPESHE
Интердисциплинарен пристап со цел зачувување, заштита и валоризација на постоечките
популации овци во меѓуграничната зона на Пелагонскиот регион и раси кои во моментот се во
опасност од исчезнување со посебен акценѕ на автохтони раси
Заштита на животната средина и транспорт
24 месеци
Вкупен буџет: 762 734,00 евра, РМакедонија: 315 767,00 евра
205 668,00 евра
174 818,00 евра
30 850,00 евра
Аристотели Универзитет во Солун, Школа по ветеринарна медицина
1. Земјоделска организација на Грција DEMETER-Научен институт за анимални науки
2. Геотехничка комора на Грција
3. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Ветеринарен факултет– Битола
4. Општина Долнени
5. Центар за рурален развој ЈИЕ – Струга
ДВМ Игор Здравевски, igor_zdraveski@t.mk, Ветеринарен факултет – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којашто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Област

Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко-финансирање
Координатор на проектот
Партнери

Контакт лице за проектот на УКЛО

CN1-SO1.1-SC018
Проект за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција
РМакедонија и РГрција
Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област
Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area
EMPLOYOUTH
Зајакнување на регионалната кохезија и подобрување на конкуретноста на двете економии преку
зголемување на конкуретноста, продуктивноста и иновативноста на дипломираните кадри што ќе
резултира во зголемување на степенот на вработеноста во пограничниот регион
Приоритетена оска 1: Развој и поддршка на локалната економија
Тематскиот приоритет а): Промовирање на вработување, мобилност на работната сила и
прекугранично општествено и културно вклучување
Специфична цел 1.1: Креирање на можности за вработување на дипломираните преку
искористување на компаративните предности на прекуграничната област, со користење на
иновативни алатки и практики
18 месеци
832 200,00 евра
244 140,00 евра
271 519,00 евра
36 621,00 евра
Стопанска и индустриска комора Серес, РГрција
1. Истражувачки одбор – Универзитет од Западна Македонија/Кожани – Оддел за
маханичко инженерство
2. Компанија за истражување и развој во Куклиш
3. Комора за трговија и индустрија во Пела
4. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола
5. Фондација за оддржлив економски развој Преда – Прилеп
Проф.д-р Игор Неделковски, igor.nedelkovski@fikt.edu.mk, Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола

