Ред.
број

Организација

Назив на проектот

Цел на проектот/
Целни групи

1.

Училишен клуб
„МЕТОДИ
МИТЕВСКИБРИЦО 222“
Делчево

„Изработка на
летниковец во
дворното место на
СОУ„М.М.Брицо“Делч
ево“.

2.

БРАВУРА
КООПЕРАТИВА
Делчево

„Летен камп за деца
со посебни потреби“.

3.

ЗФГ
„КОПАЧКА“с.Дра
мче Делчево

Предуслови за
одржливост на
Копачката во УНЕСКО
2020- (Програма)

4.

Регионален
центар за
застапувањеДелчево

Стратегија за локален
економски развој на
Општина Делчево

Цел на проектот:
разубавување на
дворното место на
училиштето и
дополнување на
спортскиот комплекс
што е во рамките на
училиштето.
Целни групи: ученици,
вработени, гости
натпреварувачи и
граѓани на општината.
Цел на проектот: деца
со посебни потреби за
прв пат да го осознаат и
доживеат летниот
одмор на море во Црна
Гора, интеракција со
други деца од други
држави и инклузија на
децата со посебни
потреби со децата од
редовната популација.
Целни групи: десет
деца со посебни
потреби и десет
родители на децата со
посебни потреби, а
главна активност е
социјализација на
децата со посебни
потреби
Цел на програмата:
афирмација,популариза
ција и одржливост на
орото „Копачка“ како
културно наследство
заштитено од УНЕСКО
пеку настапи на
фестивали и
манифестации во
земјата и во странство.
Цел на проектот:
изработка на стратегија
за локален економски
развој за Општина

Финан.
поддршка
од ЕЛС
Делчево
20.000,00

45.000,00

45.000,00

80.000,00

5.

РКЕЦ ТЕРНИПЕМК Делчево

Саем на храна & roma
fashion „Делчево
некогаш и денес“
Јубилеј 40 години
ТЕРНИПЕ МК Делчево

6.

ПСК ГОЛАКДелчево

Мрежа на
рекреативнопланинарски патеки
Свети Води и
Киселичка пештера

7.

КУД „Гоце
Делчев“ Делчево

Годишна програма за
2020

Делчево преку која ќе се
креираат мерки и
активности за
подобрување на
локалниот економски
развој базирани врз
консензус на локалната
власт, граѓанските
здруженија и сите
заинтересирани страни.
Целни групи:
Локалната
самоуправа,училиштаа,г
раѓански сектор,бизниссектор и сите
заинтересирани граѓани.
Цел на проектот:
20.000,00
мотивирање на младата
ромска популација во
општина Делчево да
готви традиционална
храна,одбележување на
јубилеј 40 години
ТЕРНИПЕ МК Делчево,
организирање саем на
храна &roma fashion
„Делчево некогаш и
денес“, соживот на
младите делчевци преку
подготвување
традиционална
храна,презентација на
носии,песни и
ора,издавање брошури
и презентација на сето
тоа преку електронските
медиуми.
Цел на проектот: развој 45.000,00
на туризмот,заштита на
локалитетите, нивна
промоција, развој на
активен и планински
туризам.
Целни групи:
планинари,туристите и
сите граѓани
Цел на програмата:
80.000,00
одбележување
позначајни настани од
историското- културното
минато, активности од

8.

НВО КХАМ
ДЕЛЧЕВО

Годишна програма за
2020 година

поширок општествен
интерес во општина
Делчево со
презентација на
народната култура и
трдиција, непречено
функционирање на
друштвото и
поставување сценска
адаптација на
кореографија
„Делчевско ситно“
Цел на програмата:
придонес кон
афирмација на
ромскиот идентитет, да
се информира
пошироката заедница
околу значењето на
денот на Ромите, да се
постигне нова вредност
на пошироко
регионално поврзување
и организирано
делување на неколку
општини од источниот
регион со значителен
број на ромско
население и да се
испрати порака за
меѓусебно единство и
соживот

25.000,00

