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Проект „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на 
Поглавје 20” 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
„Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото 

поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика” 
 

ДНЕВЕН РЕД 
Датум: 18-19 април 2019 

Локација: Хотел Арка, ул. Битпазарска 90/2, Скопје (www.hotelarka.mk)  
 

Прв ден, 18 април 2019 (четврток) 09:30 – 15:00 

09:30 Пристигнување и пријавување 

10:00  Отворање на форумот и поздравно обраќање 

Презентација на проектот и постигнати резултати 

ПСМ Фондација 

10:15 Обраќања 

„Значењето за ЕУ интегративниот процес и предизвиците 
за реформата во поглавје 20 – Претпријатија и индустриска 
политика“ 

 

Делегација на Европската 
унија (Mr. Freek Janmaat) 

Претставник на Европска 
комисија (DG GROW) 

Министерство за економија  

10:45 Панел дискусија (1) 

„Унапредување на политиките и програмите на поглавје 
20: искуства, предизвици и препораки”  

Платформа поглавје 20 

Учесници од странство 
релевантни за Поглавје 20 
(стопански комори, мрежи и 
слично) 

11:45 Кафе пауза  

12:00 Панел дискусија (2) 
 
„Вклучување на граѓанскиот сектор во реформскиот процес 
на поглавје 20: практики и препораки“ 

Платформа поглавје 20 
 
Поглавје 20 граѓански 
организации од странство (од 
земји во различен стадиум за 
ЕУ интеграција) 
 

13:00 Панел дискусија (3) 

„Преговарачко поглавје 20: предизвици и препораки од 
деловниот сектор”  

Компании од земјата и 
странство (или нивни 
претставници - странски 
комори и слично) 
 

14:00 Затворање на првиот ден – генерални согледувања и 
рефлексии 
 

ПСМ Фондација 

14:15 Ручек и вмрежување 
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Втор ден, 19 април 2019 (петок) 10:30 – 15:30 

10:30 Пристигнување и пријавување 

11:00 Презентација на ресурсниот центар на платформата 
поглавје 20 

 

ПСМ Фондација 

11:30 Презентација на добри практики од областите на поглавје 
20: принципи, инструменти и секторски политики 

Организации од земјата и 
странство 

13:00 Кафе пауза 

13:15 Б2Б средби за вмрежување  

14:15 Панел дискусија (4) 

„Регионална соработка за преговарачко поглавје 20: 
можности и придобивки“ 

Платформа поглавје 20, 
странски организации од 
поглавје 20 

15:00 Заклучоци и затворање на форумот ПСМ Фондација 

15:15 Ручек 

 

 

http://www.yes-network.org/
mailto:contact@yes.org.mk

