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Контекст / позадина Прекуграничниот регион на Северна Македонија и Албанија, 
со своето богато природно и културно наследство, 
претставува силен потенцијал за развој на туризмот. 
Активниот и авантуристички туризам е најбрзо растечкиот 
сектор во туристичката индустрија во последните децении во 
светот. Во последниве години беа создадени и развиени 
многу туристички производи, привлекувајќи многу туристи во 
прекуграничните областите, особено во тесниот регион на 
високи недопрени планински и национални паркови. 
Воспоставена е основна инфраструктура за активен 
туризам, обележување и маркирање на планински патеки, 
зголемување на бројот на мали сместувачки и угостителски 
капацитети во урбаните и руралните средини, нудејќи 
различни активности: планинарење, искачување по карпи, 
пешачење низ планина, изнаоѓање на скриени објекти 
користеќи современи ГПС технологии, планински 
велосипедизам, параглајдерство, кампување, агро-туризам 
и др. 
Историја – Двата региона, Крушево и Елбасан, гледајќи ја 
историјата имаат долги традиционални вредности, 
значењето на неговата природно и културното наследство, 
што е вечен потсетник на историските и културните настани 
кои можат да им се претстават на туристите. Во комбинација 
со главниот активен туризам, двете прекугранични области 
можат да дадат еден комплетен туристички производ. 
Како развиена и организирана урбана населба, Крушево е 
формирано кон крајот на 18 и почетокот на 19 век. Тоа е 
градот на поранешна Крушевска Република (1903). Поради 
специфичната географска положба, Крушево се смета за 
највисок планински град на Балканскиот Полуостров, со 
надморска височина од над 1350 м н.в. Крушево има форма 
на гнездо, со амфитеатрално поставени куќи со типична и 
издржана крушевска архитектура. Крушевските градители, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1evo_Republic
http://pegsontheline.com/krusevo-the-highest-town-in-the-balkans/


зографи и резбари се познати имиња во другите делови на 
земјата и пошироко. 
 
Градот е ограден со планини кои вклучуваат многу 
туристички места за посета. Меѓу нив се: Мечкин Камен, 
излетничките места, реновиран полетиште за 
параглајдерство и изграден центар за параглајдинг според 
меѓународни стандарди, многу патеки за пешачење и 
велосипедизам. Има двоседна жичара што води од градот 
до скијачките терени, одморалишта, музеи, колосалните 
споменици, манастирите/црквите, уметнички галерии, 
старата леарница и многу други туристички можности. 
Гледајќи во целина, самото Крушево е архитектонски музеј. 
Општина Крушево подолг период стратешки работи на 
зголемување и диверзификација на туристичката понуда во 
текот на целата година и пречек на странски и домашни 
туристи, особено на продолжување на нивниот престој. 
Доказите за постоењето на Елбасан и околината датираат 
од античкиот и рановизантискиот период. Трговско место 
наречено Скампис, во близина на денешниот модерен 
Елбасан, се развило блиску до спојот на два крака на важен 
римски пат (Виа Игнација), што ги поврзува јадранскиот брег 
(Рим) и Византија (Константинопол). Елбасан претставувал 
високо стратешка точка и прераснал во вистински град 
заштитен со римска тврдина со кули. За време на 
Отоманската империја, градот и тврдината биле обновени и 
го добиле името на градот Елбасан, што на турски значи 
„освоена земја“. Во тоа време, Елбасан бил град со 
мешавина од источни и средновековни градби, тесни улички 
со калдрма и голема чаршија. Бил центар на трговија и 
еснафи (кожари, ткајачи на свила, сребропроизводители 
итн.) Во градот и блиската околина сè уште има различни 
верски места: цркви, манастири, џамии и светилишта. Многу 
модерни промени се случија по независноста на Албанија. 
Денес, општина Елбасан ги истражува сите свои потенцијали 
за да го комбинира културниот и активниот туризам и да 
стане еден влијателен економски сектор, поврзувајќи ги 
природните убавини на  населеното подрашје Фунар. Во 
последниве години, под управа на општина Елбасан, Фунар 
често се посетува. Тоа беше иницијатива да се даде на 
локацијата заслуженото име „Туристички ФУНАР“, 
вклучувајќи различни активни туристички понуди (пешачење, 
велосипедизам, параглајдерство, кајак, спортови на вода 
итн.). Така, Елбасан и сите проектни партнери можат 
вистински да ги соберат сите искуства на Крушево, за 
стратешко дејствување. 
Потенцијали за активен туризам – Крушево, Елбасан-
Фунар, имаат најголеми можности за развој на динамичен и 
одржлив туристички сектор. Претходни показатели во 
прекуграничниот регион за зголемен интерес за активности 
на отворено и активни авантуристички активности. Блиску до 
европските пазари, двете земји се означени меѓу новите 
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активни места за патување кои се појавуваат. Во последните 
години, главен извор на раст на туризмот во Крушево е 
напредното позиционирање на регионот како примарна 
дестинација за активните спортисти. Комбинацијата на 
одлични географски и временски услови во Крушево и 
извонредните термали на Пелагониската Котлина 
овозможува безбедно полетување со параглајдер и 
безбедно слетување. Зголемената популарност на Крушево 
е за активните планински акции (пешачење, качување и 
планински велосипедизам), споени со неговите 
историски/културни поставки. Сето ова значи зголемен број 
на активни туристи, на кои треба да им се понудат нови 
туристички искуства во рамките на историското и културно 
потекло, за да останат подолго и со задоволство. 
Фунарската област која е на само 20 километри од Елбасан 
има многу сличности со Крушево. Она што ја прави 
атрактивна месноста Фунар се: највисокиот врв на Корра со 
1418 метри н.в., трите реки кои почнуваат да течат од 
месноста на Фунар, четирите вештачки езера и акумулации, 
планините со многу извишувања за планинарење на 
различни возрасни групи, параглајдерство, простори за 
возење со велосипеди и со доста разновидна вегетација. 
Фунар до неодамна беше заборавен поради патувањето кое 
траеше и до 3 часа по руинираниот пат, а денес патот е 
асфалтиран, а до местото се стигнува за 1 час. Со 
инвестициски интервенции во следните две години, оваа 
област може да се претвори во туристичка зона за домашни 
и странски туристи. Свежиот воздух, уникатната природа, 
вештачките езера, планинските патеки и медитеранската 
клима со соодветни ветрови за параглајдерство го прават 
најдоброто од тоа. 
 

Апстракт (кратко 
резиме на проектот) 

Крушево и Елбасан, како прекугранична дестинација, со 
комбинирана понуда за туристите, како што се животната 
средина,  и природата, долготрајната историја и култура, 
потенцијалите за активен и авантуристички туризам 
(параглајдерство, активни спортови, планинарење, 
пешачење на планините, спортови на вода), и многу други, 
цврсто одлучија да одат на врвно светско ниво како 
туристичка дестинација. Со особено внимание на 
создавањето нови деловни можности за урбаните и 
руралните области на поширокиот регион, проектот ги 
додава целите и резултатите на проектот преку 
диверзификација на туристичките понуди и и нивна 
промоција и маркетинг. 
Со поставувањето на предложените инфраструктурни 
подобрувања за активен туризам, планираните заеднички 
стратешки акции за развој и промоција на еден 
прекуграничен туристички пакет, уникатниот сет на мерки за 
градење капацитети, како и акции за зајакнување на 
прекуграничната соработка со сите засегнати страни, 
проектот отвора нови економски можности за 



урбаните/руралните заедници. Тоа е причината зошто 
општата цел на проектот е фокусирана на долгорочен 
стабилен и одржлив раст на туризмот кој постигнува 
рамнотежа помеѓу еколошките, економските и социо-
културните аспекти на туризмот за да гарантира 
долгорочни придобивки за заедниците и за 
прекуграничните области во двете земји.  
Попрецизно, проект работи на обезбедување активни, 
културни туристи и други посетители, правилен пристап до 
веќе развиените модерни центри за параглајдинг, мерни 
станици за квалитетот на воздухот и ветерот, соодветни 
туристички информативни центри, придружени со 
разновидни понуди за доаѓање до локацијата и 
дополнителни капацитети, соодветно уредени патеки за 
пешачење и урбана  патека за велосипедизам со спуст, LED 
осветлување, патокази и мапа за посочување на 
специфични области и туристички локалитетит што треба да 
се посетат. Сето ова ќе биде соодветно развиено како 
модерна и безбедна инфраструктура, простори и објекти, 
изградени според потребните стандарди и во целост да 
ги задоволат очекувањата на посетителите за 
понатамошна реализација и одржлив развој (Специфична 
цел 1.) 
Проектот, исто така, работи на привлекување туристи од 
прекуграничниот регион и пошироко, зголемување на 
пристигнувањето на туристите во двете места, зголемувајќи 
ја должината на престојот и потрошувачката на туристите.  
Покрај поддршката на активните и културни туристички 
потенцијали, проектот сака да им понуди на туристите еден 
стратешки туристички пристап и интегриран прекуграничен 
туристички пакет за промовирање на туристичкиот 
потенцијали кои двете места сигурно можат да ги дадат. Ова 
значи справување со сите сетила за допир, вкус, мирис, слух 
и вид на туристите. Кохезивниот пристап на проектот значи 
градење на капацитети на туристичките работници за 
испорачување на посоодветни  услуги на туристите. Постои 
потреба да се изградат способности на постојните и 
потенцијалните туристички аниматори и водичи, како  и 
членови на службата за спасување за да се привлечат нови 
кои подоцна ќе поминат програма за сертификација. Исто 
така, да се развие и имплементира сеопфатен сет на 
активности за обука на претставници од малите и средни 
претпријатија поврзани со туризмот, (даватели на услуги во 
туризамот и угостителството) за зголемување на нивното 
раководно и деловно работење, развивање на иновативни 
туристички понуди, иницијативи за диверзификација на 
туристичката понуда, зголемување на услугите и стандарди 
за онлајн маркетинг и промотивни вештини. Проектот, исто 
така, обезбедува стратешки акции во прекуграничниот 
регион за размена на искуства, за пренесување на сите 
практики во врска со туристичките акции кои се на почеток 
или треба да се обноват или дополнително да се развијат. 



Така, проектот обезбедува: интегрирана туристичка 
промоција и нуди подготвени конкурентни туристички и 
угостителски услуги во рамките на прекуграничната 
област Крушево-Елбасан-Фунар, за привлекување поголем 
број посетители (домашни/странски) кои се задоволни и 
дополнително ги споделуваат своите позитивни 
искуства со своите пријатели и роднини (Специфична цел 
2.) 
 

Крајни корисници Домашни/странски туристи и посетители, таргетирани 
заедници со нејзините жители, институции на локалната 
самоуправа, Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
на Северна Македонија, претприемачи/инвеститори, 
ресторани, даватели на угостителски услуги, занаетчии од 
општините Крушево и Елбасан, заинтересирани страни за 
развој на активен, авантуристички  и културен туризам. 

Локација/и за акција • Северна Македонија, општина Крушево – град 
Крушево 

• Албанија, општина Елбасан 
Цели Општа цел(и): Придонесот кон траен одржлив туристички 

развој, постигнување рамнотежа меѓу еколошките, 
економските и социо-културните аспекти гарантира 
долгорочни придобивки и за заедниците и за земјите. 
Специфична(и) цел(и): (1) Поттикнување на активниот 
туризам во двете прекугранични области преку развивање 
на соодветна, модерна и безбедна инфраструктура, 
простори и капацитети кои ќе ги задоволат потребните 
стандарди за понатамошна имплементација и развој на 
одржливи акции. (2) Развивање на интегрирана туристичка 
промоција и подготвени конкурентни туристички и 
угостителски услуги во прегуграничната област Крушево – 
Елбасан за привлекување домашни и странски туристи и 
посетители. 

Активности А1 Инфраструктурни работи 
Изградба на пристапно место пред полетиштето,  
параглајдеристи и постители; 
Монтирање на две мерни станици за квалитетот на воздухот 
и брзина на ветерот;  
Изградба и уредување на урбана велосипедска патека во 
Крушево 
Поставување на LED осветлување на пристапните улици во 
Крушево и посочување на главните културно-историски 
места/објекти/споменици; 
Изградба на туристички инфо центар на влезот од областа 
Фунар, Елбасан; 
Изградба наполетиште за параглајдеристи на планинскиот 
врв Маја е Корес;  
Развивање на пешачка патека во областа Фунар, Елбасан; 
Дизајнирање маршрута за активен туризам, патокази и мапи 
за лоцирање важни културно-историски атракции и места на 
потегот од Елбасан до Фунар и во рамките на месноста 
Фунар; 



А2. Видливост - Развивање на интегриран туристички 
промотивен пакет 
Дизајнирање на една единствена и сеопфатна анализа и 
стратегија за маркетинг, промоција и брендирање на 
уникатниот туристички производ Крушево/Елбасан; 
Промо настан организиран за претставување на проектната 
акција пред јавноста и промовирани анализи и стратегија за 
прекугранична соработка, како и идните проектни чекори за 
Приоритетирање и Акциско планирање за неминовен раст на 
туризмот во прекуграничната област; 
Присуствува на саеми за туризам (2). 
Онлајн таргетирана промотивна кампања (со сегментација 
на пазарот на активен и на културен туризам) на 
туристичкиот пакет Крушево – Елбасан, која опфаќа две (6 
мин.) дигитални и/или 360º уникатни видеа за (1) активен 
туризам и (1) културен туризам; 
Поставување на Google map за прецизирање на специфични 
туристички локации; 
Воспоставеуваее на онлајн-информативен простор за 
туризам за  Крушево и Елбасан 
А3. Заеднички акции за градење капацитети 
Портфолио за обуки и континуирана програма за 
советодавна поддршка за даватели на услуги за туризам и 
угостителството; 
Развиена и имплементира програма за обука и насоки за 
туристички водичи на отворено и членови на службата за 
спасување; 
  

Влијание/ резултати Влијание: Придонес кон траен одржлив туристички развој, 
постигнување рамнотежа меѓу еколошките, економските и 
социо-културните аспекти гарантира долгорочни придобивки 
и за заедниците и за земјите. Поточно, (1) Поттикнување на 
активниот туризам во двете прекугранични области преку 
развој на соодветна, модерна и безбедна инфраструктура, 
простори и капацитети кои ќе ги задоволат потребните 
стандарди за понатамошна имплементација и одржлив 
развој на акциите, (2) Развивање на интегрирана туристичка 
промоција и подготвени конкурентни туристички и 
угостителски услуги во рамките на прекуграничната област 
Крушево – Елбасан за привлекување домашни и странски 
туристи и посетители. 
Резултат 1.1 Обезбедена современа, стандардизирана и 
безбедна, инфраструктура, капацитети и услуги поврзани со 
туризмот како основни предуслови за развој на туризмот.  
Резултат 2.1 Добро признати и трендовски промовирани 
прекугранична дестинација на Крушево и Елбасан со своите 
целосни туристички потенцијали. На тој начин се зајакнуваат 
вредностите на локалната економија на целните области, а 
се зголемува и бројот на посетители.  
 
 
 



Факти и бројки Клучните факти и бројки релевантни за проектот: 
Факти:  
Времетраење на проектот: 30 месеци 
• Датум на започнување на проектот: 01.01.2022 година 
• Датум на завршување на проектот: 30.06.2024 година 
 
Бројки: 
  
Вкупен буџет: 744 ,930,78€ 
Придонес на ЕУ: 633.191,16 € 
Процент на придонес на ЕУ: 85% 
 

Забелешка Контакти: 
 
Елизабета Ѓорѓиевска АЛКА, elizabeta.gj@alka.org.mk, 
075317070 
Татјана Хасану, Крушево, tatjana_has@yahoo.com, 
075484605 
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