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Крушево и Елбасан е прекугранична дестинација, со вредна природа, потенцијали за активен туризам, 
долготрајна историја и културно наследство. Проектот создава нови економски можности за урбаните и 
руралните заедници преку воспоставување на предложени инфраструктурни подобрувања за активен 
туризам, планирани заеднички стратешки акции за развој и промовирање на еден прекуграничен 
туристички пакет, уникатен сет на мерки за градење на капацитетите и активности за зајакнување на 
прекуграничната соработка на засегнатите страни. Како резултат на тоа, севкупната цел на проектот е да се 
промовира долгорочен стабилен и одржлив развој на туризмот, кој воспоставува рамнотежа помеѓу 
еколошките, економските и социокултурните компоненти на туризмот со цел да се обезбедат долгорочни 
придобивки и за заедниците и за земјите како прекуграничен регион. 
Добро признатите и трендовски промовираните прекугранични области на Крушево и Елбасан, со своите 
целосни туристички потенцијали ќе им служат на домашните / странските туристи и посетители, особено на 
љубителите на природата, активните / авантуристичките туристи, еко-туристите, алтернативните спортисти 
и патниците од интерес за културното наследство (специфично параглајдерите, планинарскиот 
велосипедизам, но исто така, младински групи, семејства, професионалци во културата итн.). Исто така, со 
овој проект се опфатени и давателите на туристички услуги, особено постоечките и потенцијалните 
туристички водичи и членови на службата за спасување; МПС (малите и средни претпријатија) поврзани со 
туризмот (угостителство / сместување / прехранбена индустрија, како и агро-туристички услуги) и граѓански 
организации поврзани со туризмот, туристички агенции, здруженија, клубови. 

 

Прекугранична програма за Република Северна Македонија - Република Албанија, според 
распределбите на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) за 2018 – 2020 
Проект „Крушево и Елбасан – призната туристичка прекугранична дестинација“ 

 Цели на проектот 
• Придонес за долгорочен одржлив туристички развој 
• Поттикнување на активниот туризам во двете 

прекугранични области преку развивање на соодветна, 
модерна и безбедна инфраструктура 

• Развивање на интегрирана туристичка промоција, и 
соодветни услуги во прекуграничната област 

  

 Активности 
• Инфраструктурни работи 
• Акции за интегрирана туристичка промоција 
• Посета на меѓународни саеми за туризам 
• Онлајн насочена промотивна кампања 
• Современ-онлајн, на еден клик, Инфо  - туристички простор на 

прекуграничната област Крушево и Елбасан 
• Програма за обука и советодавна поддршка за мали и средни 

претпријатија поврзани со туризмот и угостителството 
• Сет за обука за даватели на услуги за туризам и угостителство 
• Програма за обука на туристички водичи и членови на службата 

за спасување 

Партнери на проектот 
 
Северна Македонија 
• Општина Крушево (Водечки 

партнер) 
• АЛКА – Центар за одржлив 

развој, Скопје, (Ко-апликант) 
 
Албанија 
• Општина Елбасан (Ко-

апликант) 
• Здружение Друга Визија 

(Tjeter Vision) (ТВО) (Ко-
) 

 Локација на акцијата 
 

• Северна Македонија, Општина 
Крушево, Градот Кручево со 
жителите 

• Албанија, Општина Елбасан, со 
жителите 

 
 
 
 
 

“Krusevo and Elbasan – acknowledged tourism CB destination” 


