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Состанок на Тематската група Конкурентни рурални области: 
подгрупа Рурален туризам и културно наследство 

 

Датум и локација: 25.12.2019, х. Манастир, Берово 

Присутни: Претставници на главната канцеларија на МРР на РСМ и ? претставници на граѓанските 
прганизации – членки на МРР: ЦЕЛОР, КРУНАПЛУС, АБЕР 2015, Хорти Еко, Моја Фарма, 
Амброзија, Солза, Рурална Коалиција, Преда Плус, ЛАГ Огражден Беласица. 

Дневен ред:  Регистрација на учесниците 

 Вовед и претставување на тематските групи како и потребата од нивното постоење и 

делување во рамките на Мрежата за рурален развоj  

 Презентација за еко туризам 

 Избор на координатор и записничар на подгрупата 

 Идни планови и активности 

Забелешки 
од 
состанокот: 

Состанокот го отвори претседателот на Мрежата за рурален развој, Петар Ѓорѓиевски, со 
претставување на концептот на работа по различни тематски групи во рамките на самата 
мрежа како метод или алатка коj што ќе придонесе кон градењето на квалитетни и 
издржани ставови на темите на кои што ќе се работи, а во кои што тематски групи ќе бидат 
вклучени самите членки на мрежата со свои претставници кои што имаат добри познавања 
на темите кои што ќе се работат во рамките на групите. Беа презентирани темите и под-
темите за работните групи, кои беа идентификувани како резултат на долгогодишното 
искуство на МРР од работењето  во областа  на  руралниот развој, каде што една од 
тематските под-групи е токму онаа коjа што ќе работи во областа на руралниот туризам.  
Дополнително во рамките на своето излагање, претседателот на Мрежата објасни кој може 
да учествува во тематските групи и на кој начин ќе се одвива работата и комуникацијата во 
рамки на групите, кои се креирани врз основа на принципот оддолу – нагоре и 
произлегуваат од трите главни стратешки цели на МРР: застапување, вмрежување и градење 
на сопствените капацитети.  

Понатаму, Jасминка Пашалиска-Андоновска имаше презентациjа на темата еко и рурален 
туризам, темата на коjа што таа преку своето здружение и останатите локални чинители 
работи во последните неколку години во Источниот и Jугоисточниот плански регион. Од 
презентациjата многу jасно можеа да се видат позитивните ефекти и бенефити кои што 
локалната заедница може да ги има од развоjот на руралниот туризам, а преку чиjа што 
промоциjа за истиот дознаваат не само жителите од сите региони на земjата туку и 
странските туристи кои што се заинтересирани за овоj вид туризам. Државата иако има 
одредени стратегии за туризам сепак се смета дека сеуште не вложува доволно во развоjот 
на руралниот туризам коj што често пати се смета и за една нова категориjа на туризам во коj 
што треба да се вложува, па сите присутни на средбата беа согласни дека преку работата на 
оваа тематска под-група може да се постигне многу на оваа тема и да се дадат стратешки 
насоки за развоj на оваа гранка коjа што не е важна само за руралниот развоj на државата, 
туку може многу да придонесе и за економиjата на истата. 

Презентациjата поттикна плодна дискусиjа на зададената тема и веќе се развиjа предлог-
темите на кои што може да се работи на наредните средби на под-групата. Се договориjа 
начините на комуникациjа при што беше напоменато дека ќе се користат сите современи 
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алатки за електронска комуникациjа за консултации, координациjа, но кога ќе станува збор 
за изградба на ставови или посериозна работа на темата ќе се организираат и средби на 
членовите на под-групата со логистичка и техничка поддршка на канцелариjата на МРР.   

На краjот од дискусиjата беше поставено и прашањето за избор на координатор и 
записничар на групата. 

 

Заклучоци и 
идни 
активности: 

 За координатор на групата едногласно беше избрана Jасминка Пашалиска –     Андоновска, од  
 здружението Амброзиjа, додека пак за записничар беше избрана Лилjана Jоноски од Рурална  
 Коалициjа. 
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