ОПШТИНА

ДЕМИР

КАПИЈА

ОДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗАМ 2013 ГОДИНА
Општина Демир Капија Програма за развој на Туризмот и одржлив развој за 2013 година.

Планот, програмата и буџетот е конципиран како среднорочна политика, стратегија, планирање и цели за кои ќе
се залага Општината во развојот на туризмот и одржливиот развој.
За реализација на програмата и буџетот, Локалната самоуправа ќе обезбеди средства од буџетот на
Општината,проекти,донации,приватно-јавно партнерство,и др.средства согласно Законите на РМ.
Туризмот и одржливиот равој се битни економски гранки,со кои ќе се придонесе за развој на Општината,и ќе се
спречи миграцијата на населението од овој крај.
Потребно е поголемо вложување од буџетските средства,заради поттикнување на одржливиот развој и
туризмот,брендирање на Демир капија како туристичко место,но и искористување на потенцијалите што Општина Демир
капија ги има.

Програма (активности) за 2013 г од областа на туризмот и одржлив развој:
1. Програма за реконструкција и опремување на тренинг центар за туризам и вмрежување,,ЦЕНЕТ,,и
отварање Фондација за негово управување
Со отварањето на центарот за едукација и вмрежување во туризмот,,ЦЕНЕТ,, се создаваат услови за развој на
човекови ресурси,како еден од основните предуслови за развој.
Проект од програмата за прекугранична соработка,кој стартува од Јануари 2012 и завршува во Април 2013 г
Вкупен буџет:
Средства од донатор :
Средства од Министерство за локална самоуправа
Средства од буџет на Општина Демир Капија
Потрошени средства за 2012
Средства за во 2013
Дополнителни средства од буџет на Демир Капија

16.135.509 денари
14.637.000 денари
1.722.000 денари
861.000 денари
4.289.768,25 денари
11.845.740,75 денари
6.005.932,9 денари

во денарска противвредност на денот на плаќање
Проектот е во тек на реализација и оди спрема предвидените активности.Неговата реализација продолжува 2013
согласно апликацијата
2. Програма за стратегија за одржливиот развој и развој на туризмот во Општина Д.Капија
Заради плански развој на туризмот,неопходно е да се изработи стратегија со која ќе се утврди конкурентноста на
Општината во однос на другите Општини,слабите и силните страни,ресурсите,и можностите за развој.Исто така ќе
можат да се дефинираат конкретни цели во соработка со локалното население и локалниот бизнис сектор,но и ќе се
отворат можности за привлекување на инвеститори.
За изработка на стратегијата сметаме дека се потребни 600.000 денари,но бидејќи буџетот на Општината е мал,дел од
средствата ќе се обезбедат од донатори..

Средства од донатор :

400.000 ден

Средства од буџет на Општина Демир Капија

200.000 ден

Предуслови за исполнување:Обезбедени средства од донатори

3. Програма за изработка на Веб портал на Општината
Во ерата на информатичко Општество,постоењето и функционирањето на Веб страница на Општината е
неминовност.Покрај останатите функции на оваа страница,таа може да служи како одлична алатка за промоција и
привлекување на туристи,но и на инвеститори.а истовремено ќе се олесни комуникацијата со граѓаните во делот на
пружање на услуги.
Средства од буџет на Општина Демир Капија

30.000,00 ден

Постои можност дел од средствата да се обезбедат и од спонзори,кои би добиле право за поставување на банери
и линкови на веб страницата.

4. Програма за креирање на база на податоци
За планирање на било какви проекти,од било која област,не само од туризмот,неопходно е Општината да има
база на податоци како од природните,бизнис но и човечки ресурси,која редовно ќе се обновува.
Дел од оваа база ќе биде изработена преку проектот ЦЕНЕТ,но ќе мора да се издвојат минимални средства за
инкорпорирање на податоците кои не се во областа на која работи проектот.
Средства од буџет на Општина Демир Капија

20.000,00

5. Програма за создавање на здружение на стари занаети
Заради создавање на услови за самовработување,едукација на населението,зачувување на културното
наследство,неопходно е да се формира Здружение на стари занаети.Преку ова здружение сите заинтересирани од
Општина Демир Капија ќе имаат можност да се едуцираат ,промовираат и ги продаваат својот производ на туристите,но
и надвор од Општината,како во Р.Македонија така и во странство.
Истовремено ќе имаат можност за студиски патувања,размена на знаења,и разни изложби.
Заради се горе наведеното,предлагаме Општината да помогне во формирање на вакво здружение во делот на
-регистрацијата на здружението,
- едукацијата на лицата кои ќе го раководат ова здружение(општината ќе постави свој вработен во УО на здружението
заради надзор)
,и во делот на промоцијата на производите .
Средства од донатор :
Средства од буџет на Општина Демир Капија

30.000,00
60.000,00

6. Програма за културни и спортски настани кои ќе го привлечат вниманието на туристите од Македонија,за
меѓународното внимание и промоција на општината.
Со добро осмислена манифестација,и добра промоција на истата,можно е да се привлечат голем број на
туристи,како од земјава,така и од странство.Но покрај директниот прилив на средства во Општината,во исто време се
прави и нејзина промоција,и станува привлечна за инвеститорите.
Со оваа програма ќе се реализираат следниве манифестации:
- Манифестацијата Недела на традицијата Св.трифун,која доби награда за најдобро организирана манифестација
во 2011 г од страна на Министерство за економија,потребна е барем уште една манифестација во друг период од
годината.
- Outdoor Фестивал Демир Капија, фестивал на екстремни спортови кој ќе се реализира со соработка на спортските
федерации кои ќе учествуваат на фестивалот.
- Турнир во мал фудбал „Св Вогородица“ ,каде што општината секогаш го подржува овој настан.

-

7 Ноември – Ден на ослободувањето на Демир Капија

Средства од донатори и спонзори
Средства од буџет на Општина Демир Капија

1.200.000,00
2.000.000,00

7. Програма за изработка на брошури и мапи за Општината
Промоцијата на Општина Демир капија е невозможна без постоење на промотивен материјал.Било при доаѓање
на гости,било при патување некаде,или било каков настап на Локалната самоуправа,неопходни се брошури,флаери и
мапи за истата.
Средства од донатори и спонзори
Средства од буџет на Општина Демир Капија

90.000,00
60.000,00

8. Програма за изработка на апликации за разни проекти во склоп на развој на туризмот
Во текот на годината има разни конкурси од разни донатори,но и од Министерства.како например
- инвестиции во патна инфраструктура за поврзување на селата со културни
знаменитости и локалитети од значење за селската популација ,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или
шеталишта во рурални средини до 15.000 жители,
- одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки,
- уредување на излетнички места во рурални средини,
- одбележување на културни и природни знаменитости во рурални средини
-креирање на други туристички атракции,проширување на Музејот на виното,промоција и сл.
Самата Општина ги нема сите потребни човечки ресурси за изработка на вакви проекти за кои е потребно
специфично знаење,и заради тоа е неопходно изнајмување на консултанти.
Средства од буџет на Општина Демир Капија

300.000,00

9. Програма за организирани настапи на саеми и манифестации, меѓународна соработка
Со цел промоција на Општината,привлекување на туристи и потенцијални инвеститори,се предлага настап на
Општина Демир капија на 1 саем по избор на советот на Општината,и превземање на мерки за воспоставување на
меѓународни контакти и соработка.Потребни се повеќекратни патувања и присуство на разни манифестации и
саеми,како и др. Активности,каде што е можно да се воспостават овие контакти,а ќе бидат од корист на Општината,не
само во развојот на туризмот,туку и во другите свери на развој.
Средства од донатори
Средства од буџет на Општина Демир Капија

60.000ден
60.000 ден

10. Соработка со Министерства и Агенцијата за промоција и подршка на туризмот на Р. Македонија за квалитетно
презентирање на туристичката понуда на општината.
Промоција на туристичките потенцијали на Општина Демир Капија пред групи на новинари и туроператори
Под оваа соработка се подразбира потпишување на меморандум,пречек на делегации кои доаѓаат преку
Министерствата или Агенцијата,а со цел посета на Демир капија,и нејзина промоција.
Средства од буџет на Општина Демир Капија
60.000,00 ден

ФИНАНСИСКА РАМКА НА ПРОГРАМАТА:

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА

8.795.932,9 денари

СРЕДСТВА ОД ДОНАТОРИ И ИНСТИТУЦИИ:

13.625.740,75 денари.

ВКУПНО:

22.421.673.65 денари.

ИЗРАБОТИЛ:

ГРАДОНАЧАЛНИК:

Виолета Јанкова – советник за Туризам;

Трајче Димитриев

Јован Јованов - соработник во ЛЕР;
Ирена Лазова – помлад соработник во ЛЕР;
Анета Ристова – помлад соработник во ЛЕР.

