
 

ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РГрција и РСМакедонија 2014 – 2020 
Р.б Акроним на проектот Идентификационен 

Бр.   
Учесник од  УКЛО Цел  Статус  

1 Ние се грижиме 
 
Време на реализација:  
09.05.2018 – 08.08.2021 

CN1-SO1.2-SC023 Висока медицинска школа – 
Битола (Партнер)  
 
Проф.д-р Викторија 
Продановска-Стојчевска, 
viktorija.stojchevska@uklo.edu.mk 

Имплементација на акции за 
детектирање на здравствени 
проблеми кај децата од 
пограничниот регион 

Тековен 

2 И-Тоур 
 
Време на реализација:  
09.03.2018 – 11.09.2021 

CN1-SO1.3-SC026 Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид 
(Партнер) 
 
Проф.д-р Иванка Нестороска 
ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk 

Зголемена атрактивност и 
промовирање на туризмот во 
прекуграничната област за да се 
зголеми вработеноста во туризмот 

Тековен 

3 Cross4all 
 
Време на реализација:  
02.04.2018 – 31.01.2022 

CN1-SO1.2-SC015 Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола (Партнер) 
 
Проф.д-р Снежана Савоска 
snezana.savovska@uklo.edu.mk  
 

Да се забрза здравствената 
писменост и дигитална здравствена 
писмености 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 

Тековен 
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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. интегрирана 
здравствена и социјална грижа без 
граници 

4 ВРАБОТИМЛАДИ 
 
Време на реализација:  
02.04.2018 – 31.03.2021 

CN1-SO1.1-SC018 Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола (Партнер) 
 
Проф.д-р Игор Неделковски 
igor.nedelkovski@uklo.edu.mk 

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 

Завршен 

5 ПАПЕШЕ  
 
Време на реализација:  
30.07.2018 – 01.05.2021 

CN1-S.O 2.3 -SC010 Ветеринарен факултет – Битола 
(Партнер) 
 
ДВМ Игор Здравевски 
igor.zdraveski@uklo.edu.mk 
 

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 акцент на 
автохтони раси 

Завршен 

6 Заедно за децата 
 

CN1-SO1.2-SC004 Висока медицинска школа – 
Битола (Партнер) 

Целта на проектот е да обезбеди 
психосоцијална заштита и 

Завршен 
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Време на реализација:  
23.05.2018 – 22.03.2021 

 
Виш пред. д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 
gordana.ristevska@uklo.edu.mk 

иновативна едукација за децата од 
ранливи популации во пограничниот 
регион 

ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија 2007 – 2013 
7 TERRA_MED 

 
Време на реализација: 
16.10.2015–15.01.2017 

IPA/2010/DN 
023658/CN36 
2856 

Факултет за биотехнички науки 
– Битола (Партнер) 
 
Вонр.проф.д-р Мила Арапческа 
mila.arapceska@uklo.edu.mk 

Одржлив развој на областа во вид на 
студија/истражување, како и 
креирање алатки коишто ќе може да 
се применат и во други слични 
студии/истражувања 

Завршен 

8 REMEDIC 
 
Време на реализација: 
17.08.2015–17.11.2016 

IPA/2010/DN 
023657/CN361 
144 

Висока медицинска школа – 
Битола (Партнер)  
 
Проф.д-р Петар Стефановски 
pstefanovski@hotmail.com 

Формирање две лабораториски 
единици посветени на матично 
ракување и манипулација со 
матични клетки, од кои една на 
Медицинската школа при Аристотел 
Универзитетот во Солун, а другата 
на Високата медицинска школа при 
Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола 

Завршен 

9 WATER_NET 
 
Време на реализација: 
22.06.205–22.09.2016 

IPA/2010/DN 
023657/CN361 
064 

Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид  
(Партнер) 
 
Проф.д-р Ангела Васислеска 
angela.vasileska@uklo.edu.mk 

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

Завршен 

10 EARLY CHILDHOOD 
CARE 
 
Време на реализација: 
02.07.2013– 01.09.2014 

IPA/2010/DN 
022619/CN314291 

Висока медицинска школа – 
Битола  
(Водечки лидер партнер) 
 
Виш пред. д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 
gordana.ristevska@uklo.edu.mk 

Зголемување на ресурсите на 
локални граѓански организации 
заради обезбедување алтернативнии 
услуги за образование во раното 
детство за најмаргининализираните 
децана 
предучилишна возраст од руралните 

Завршен 
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 и оддалечени области 
11 ATC 

 
Време на реализација: 
22.03.2012–22.03.2013 

CRISNo: 2011/279-
904 

Факултет за биотехнички науки 
– Битола  
(Финансиски лидер партнер за 
РМакедонија) 
 
Проф.д-р Љупче Кочоски 

Промовирање и надоградување на 
професионалните вештини кај 
вработените во агротуризмот во 
прекуграничниот регион на РГрција 
и РМакедонија 

Завршен 

12 RULAND 
 
Време на реализација: 
01.12.2011– 03.02.2013 

CRISNo: 2011/280-
277 

Факултет за биотехнички науки 
– Битола (Партнер) 
 
Проф.д-р Живко Јанкулоски 
jankuloskiz@yahoo.com 

Развивање прекуграничен 
интереактивен систем за поддршка 
на фармерите, со што ќе им се 
помогне во ефикасно користење на 
водите, како и во подобрување на 
нивните приноси и економски 
бенифиции 

Завршен 
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