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Назив на Проект

Цел на Проектот

Проект за развој Со реализацијата на Проектот ќе се спроведат
реформи во високото образование, како и
на вештини и
зајакнување на институционалните капацитети
иновации
на универзитетите, кои ќе придонесат за
квалитетно и ефикасно високо образование кое
ќе одговара на потребите на приватниот сектор
и општеството. Воедно, ќе се зајакне квалитетот
на стручното образование со цел прилагодување
на потребите на пазарот на трудот. Исто така, ќе
се овозможи подобрување на иновацискиот
капацитет на компаниите преку подобар
пристап до вештини, знаење и технологија.
Проект за
подобрување на
општинските
услуги- МСИП

Развојната цел на овој проект е да се подобри
транспарентноста, финансиската одржливост и
испорака на целни општински услуги во
општините учеснички во проектот.

Проект за
Целта на проектот е подобрување на
подобрување на
перформансите на урбаните економии и
општинските
квалитетот на управувањето на општинско
услугиниво, преку обезбедување на соодветна
дополнително
финансиска и советодавна поддршка на повеќе
финансирање
општини и нивните јавни претпријатија, како во
Втор проект за
делот на подобрување на комуналните услуги
подобрување на така и во делот на унапредување и зајакнување
општинските
на општинските функции и надлежности.
услуги
Со реализацијата на овој проект ќе се подобри
Проект за
рехабилитација поврзаноста на избраните магистрални и
на магистралните регионални патишта со Коридорот X и
и регионалните Коридорот VIII, како и ќе се подобри
капацитетот на ЈП за државни патишта во однос
патишта
на безбедноста на патиштата.
Целта на Проектот е подобра транспортна
Проект за
поврзаност долж Коридор 8, помеѓу Скопје и
надградба и
развој на патишта Деве Баир преку изградба на патниот правец
Ранковце - Крива Ранковце - Крива Паланка, како и подобрување
на функциите на ЈП за државни патишта за
Паланка
управување и планирање на средства.
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Проект за
унапредување на
социјалните
услуги

Проектот вклучува различни видови на
активности: развој на политики, поставување на
сеопфатен систем на социјални услуги и
системско спроведување на реформираните
услуги преку проширена мрежа на даватели на
социјални услуги, воведување на интегриран
информатички систем за администрирање на
права и услуги, техничка помош и обуки за
поддршка и зајакнување на капацитетот на
локалната власт, проширување на капацитетите
за предучилишно згрижување преку изградба
на нови објекти и пренамена (или надградба) на
постоечката инфраструктура на предучилишни
институции.
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