
 

Хоризонти 2020 
Р.б Акроним на проектот Идентификационен 

Бр.   
Учесник од  УКЛО Цел  Статус  

1 Тројство/TRINITY 
 
Време на реализација:  
 
01.10.2019-30.09.2023 

863874 Технички факултет – Битола 
(Партнер) 
 
Проф.д-р Методија Атанасовски, 
metodija.atanasovski@uklo.edu.mk 

Развивање на софтверски решенија 
за зајакнување на соработката 
помеѓу преносните систем 
оператори на Балканот и поддршка 
на интегрирањето на пазарите на 
електрична енергија во регионот со 
промоција на зголеменото учество 
на чистите енергии во 
производството на електрична 
енергија 

Тековен 

2 Единство 
 
Време на реализација:  
 
28.04.2015 – 28.04.2018 

653729 Факултет за безбедност – Скопје 
(Партнер) 
 
Проф.д-р Трпе Стојановски 
trpe.unity@gmail.com 

Јакнење на врската помеѓу 
полицијата и заедницата со цел да 
се зголеми сигурноста и 
безбедноста на сите граѓани 

Завршен 

Седма Рамковна Програма – ФП7 
3 REVIS 2011 

 
Време на реализација: 
01.06.2011 – 31.12.2011 

287500 
 

 
Технички факултет –Битола  
 
(Координатор) 
 
Проф.д-р Божин Доневски 

Подобрување на јавното 
препознавање на истражувачите и 
нивната работа, преку нудење на 
пошироката јавноста (без разлика 
на возраста и научната позадина) 
можности за дискусија и размена на 
идеи со истражувачите и сл. 

Завршен 

4 COMPOSITE 
 
Време на реализација: 

241918 
 

Факултет за безбедност – 
Скопје (Партнер) 
 

Проучување на 
ефикасноста на 
организационите промени 

Завршен 
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01.08.2010 – 31.07.2014  
Проф.д-р Трпе Стојановски 
trpe.stojanovski@marri- 
rc.org.mk 

кај полициските сили и 
давање придонес кон 
процесот на воведување 
поефикасно и поефективно 
полициско работење во ЕУ 

5 REVIS 2010 
 
01.06.2010 – 31.12.2010 

265781 
 

 
Технички факултет –Битола  
 
(Координатор) 
 
Проф.д-р Божин Доневски 

Зајакнување на јавното 
препознавање на научните 
истражувачи и нивната улога во 
општеството и охрабрување на 
младите луѓе во РМакедонија за 
отпочнување со градење научна 
кариера 

Завршен 

6 RENNAISSANCE 
 
Време на 
реализација: 
15.09.2008 – 
14.09.2012 

Tren/FP7TR/219120/ 
RENAISSANCE 

 

Технички факултет – Битола 
(Партнер) 
 
Проф.д-р Никола Крстаноски 
nikola.krstanoski@uklo.edu.mk 
 

Истражување, пронаоѓање решенија 
и мерки за имплементација, за 
одржлив урбан сообраќаен систем 
во Градот Скопје 

Завршен 

7 GEOCOM 
 
Време на 
реализација: 
01.01.2010 – 
31.12.2014 

239515 Учесник од Технички 
факултет – Битола 
 
Проф.д-р Сања Поповска 
Василевска sanja.popovska-
vasilevska@tfb.uklo.edu.mk 
  

Приказ на најдобрите 
технологии на 
Геотермалните заедници 
при искоритување на 
геотермалната енергија во 
комбинација со 
иновативните мерки за 
ефикасност во трите 
различни пилот средини (во 
Унгарија, Словачка и 
Италија) 
 

Завршен 

8  
PEOPLE NETWORK 221922  

Технички факултет –Битола  Развој и имплементација на Завршен 
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Време на 
реализација: 
01.08.2008 – 
31.07.2011 

 
(Партнер) 
 
Проф.д-р Божин Доневски 

координативни механизми за 
поттикнување на поблиска 
соработка помеѓу националните 
контакт лица во поглед на нивната 
мобилност 

9 BEE 
 

Време на реализација: 
01.08.2008 – 30.11.2010 

213417 
 

Учесник од Технички 
факултет – Битола 
 
Проф.д-р Сања Поповска 
Василевска sanja.popovska-
vasilevska@tfb.uklo.edu.mk 
 

Да се хармонизира проценувањето 
на ресурсите на биомаса, со фокус 
врз достапноста на биомасата за 
производство на енергија во Европа 
и соседните региони 

Завршен 

Шеста Рамковна Програма – ФП6 
10  

HP FUTURE-BRIDGE 
 
Време на 
реализација: 
01.10.2006-
30.09.2009 

31522 Учесник од Технички 
факултет – Битола 
 
Проф. д-р Александар 
Маркоски 
(aleksandar.markoski 
@uklo.edu.mk) 

Општата цел на проектот е развој 
на нов концепт со високи 
перформанси и ефективна 
финансиска конструкција за 
градење мостови врз база на 
примена на полимери за забрзана 
обнова на инфраструктурата 

Завршен 

11   
TRANSPOWER 
 
Време на 
реализација: 
15.08.2006 – 
14.08.2009 

31490 Учесник од Технички 
факултет – Битола 
 
Проф.д-р Кристи Бомбол 

Надгледувана имплементација на 
мали, специфично структурирани 
проекти и концепти што 
претставуваат реалитични чекори и 
размена на искуства на релевантни 
кадри за да им обезбедат на 
институциите што се вклучени 
можности за градење релевантни 
капацитети 

Завршен 
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