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IN EVIDENZA – ВО ПРВ ПЛАН
Evento educativo sull’ecologia nel parco della città di
Skopje, organizzato dall’Organizzazione non governativa
ambientale – Sii Verde

Едукативен настан за екологија во Градскиот Парк во
Скопје, во организација на Невладината организација за
екологија – Биди Зелен

Il 12 giugno 2010, nel parco della città di Skopje, si è svolto
l’evento educativo sull’ecologia, organizzato dall’Organizzazione
non governativa ambientale – Sii Verde. Per ulteriori
informazioni: http://www.bidizelen.org.

На 12-ти јуни 2010, во Градскиот Парк во Скопје, се одржа
едукативниот настан за екологија во организација на
Невладината организација за екологија – Биди Зелен. За
повеќе информации: http://www.bidizelen.org.

Conferenza sull’ecologia

Конференција за екологија

La protezione ambientale attraverso l’educazione ambientale
presso le nuove generazioni, è stato il tema principale su cui
hanno discusso i rappresentanti di 23 Paesi dell’Europa e
dell’Asia durante la conferenza annuale sull’ecologia del
programma “Globe”, che si è svolta recentemente ad Ohrid. Per
ulteriori informazioni: Sezione Notizie Europee.

Заштитата на животната средина преку едуцирање на
младите генерации, беше главната тема на која расправаа
претставниците на 23 држави од Европа и од Азија во
рамките на годишната конференција за екологија на
програмата „Globe“, која неодамна се одржа во Охрид. За
повеќе информации: Категорија Вести од Европа.

13° Edizione forum energetico internazionale

13-то издание на Меѓународниот Енергетски Форум

Si è tenuta il 16 e 17 giugno presso il Castello di Barletta la 13°
edizione del Forum Energetico Internazionale, appuntamento
scientifico e culturale di riferimento per gli attori della filiera
energetica nazionale ed internazionale. Per ulteriori
informazioni: Sezione Notizie Italia.

Од 16-ти до 17-ти јуни 2010, во Барлета се одржа 13-тото
издание на Меѓународниот Енергетски Форум – научнокултурна средба на која се сретнуваат главните
протагонисти од енергетска индустрија на национално и
меѓународно ниво. За повеќе информации: Категорија
Вести од Италија.

Zone economiche libere “in fitto” per attrare nuovi
investimenti

Под закуп слободните економски зони, за да се
привлечат нови инвестиции

Il Governo macedone, sempre impegnato sul fronte delle misure
per l’attrazione di nuovi investimenti, sta pensando di affidare in
concessione le zone economiche libere ad un soggetto che
abbia esperienza e capacita in materia di sviluppo e attrazione
di nuovi investimenti. Per ulteriori informazioni: Sezione Notizie
Macedonia.

Македонксата Владата во континуитет работи на
привлекување нови инвестиции и планира во делот на
слободните економски зони да примени нов пристап за
концесионирање, односно давање под закуп на истите на
субјекти кои имаат искуство за да ги развијат зоните и да
привлечат нови домашни и странски инвестиции. За повеќе
информации: Категорија Вести од Македонија.

Bando di gara n.2 per l’affidamento di concessione o
l’instaurazione di Partenariato pubblico-privato per il
finanziamento, la progettazione, la costruzione e la
gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani nella
Regione Polog

Јавен повик бр. 2 за доделување на концесија или за
воспоставување на Јавно-приватно партнерство за
финансирање, проектирање, изградба и управување со
регионална депонија за комунален цврст отпад во
Полошки плански регион

La costruzione e la gestione di una discarica regionale è il focus
principale del progetto, mentre i partenariati con i Comuni per la
raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e la chiusura delle
discariche abusive saranno oggetto di ulteriori analisi. Per
ulteriori informazioni: Sezione Bandi e Bandi di Gara.

Изградбата и управувањето со регионална депонија е
централна компонента на концесискиот проект, додека
партнерствата
со
општините
за
собирање
и
транспортирање на комуналниот отпад, како и затворањето
на неуредените депонии ќе бидат предмет на дополнителни
анализи. За повеќе информации: Категорија Конкурси и
Тендери

ECOBIZ INFO è un’iniziativa del Progetto AMICO – Albania, Macedonia, Italia: Collaborazioni Operative.
Per ulteriori informazioni: www.amicoitalia.net, www.fdlservizi.it

ECOBIZ
I N F O

Rassegna Telematica

ITALIA-MACEDONIA
30-06-2010

NOTIZIE EUROPEE – ВЕСТИ ОД ЕВРОПА
CE: la Macedonia sta facendo progressi nel rafforzamento
delle Istituzioni democratiche

СЕ: Македонија напредува во зацврстувањето на
демократските институции

28 giugno 2010, Strasburgo

28 јуни 2010, Стразбур

La Macedonia ha registrato progressi costanti nel rafforzamento
delle Istituzioni democratiche, nell'affermazione dello stato di
diritto e nella protezione dei diritti umani e dei diritti delle
persone appartenenti a minoranze nazionali, riporta un recente
rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Република Македонија бележи постојан напредок на патот
на зацврстувањето на демократските институции,
афирмацијата на правната држава и ефективната заштита
на човековите права и правата на лицата кои им припаѓаат
на националните малцинства, се вели во последниот
извештај, усвоен од Парламентарното Собрание на Советот
на Европа (ПС на СЕ).

Tale valutazione è stata presentata nella relazione sullo stato
della democrazia in Europa е l’evoluzione della procedura di
monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, nella sezione dedicata alla Macedonia.
Fonte: MIA

Оваа оценка е изнесена во рамките на извештајот за
Ситуацијата со демократијата во Европа и еволуцијата на
мониторинг процедурата на ПС на СЕ, во делот посветен за
Република Македонија.
Извор: МИА

Conferenza sull’ecologia

Конференција за екологија

01 – 07 giugno 2010, Ohrid

01 – 07 јуни 2010, Охрид

La protezione ambientale attraverso l’educazione ambientale
presso le nuove generazioni, è stato il tema principale su cui
hanno discusso i rappresentanti di 23 Paesi dell’Europa e
dell’Asia durante la conferenza annuale sull’ecologia del
programma “Globe”, che si è svolta recentemente ad Ohrid. Nei
giorni della conferenza si è svolto anche un corso di formazione
per gli insegnanti che disseminano il programma.

Заштитата на животната средина преку едуцирање на
младите генерации, беше главната тема на која расправаа
претставниците на 23 држави од Европа и од Азија во
рамките на годишната конференција за екологија на
програмата „Globe“, која неодамна се одржа во Охрид. За
време на конференцијата беше организирана и обука за
професорите кои ја спроведуваат оваа програма.

Il Ministro macedone della Pubblica Istruzione, Nikola Todorov,
ha ricordato che uno degli obiettivi principali delle scuole
primarie in Macedonia è quello di sviluppare la consapevolezza
e la responsabilità tra gli studenti nei confronti della propria
salute e dell’ambiente.

Министерот за образование и наука Никола Тодоров
потсети дека една од приоритетните цели во основното
образование во Македонија е развивањето на свеста и
грижата кај учениците за сопственото здравје и за
значењето на здравата околина.

L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Macedonia, Philip Reeker,
durante la conferenza, ha espresso soddisfazione per il ruolo
che ha avuto la rete internazionale “Globe”, nata come iniziativa
degli Stati Uniti 15 anni fa, nella creazione dello standard oggi
noto come "Pensa globale, agisci locale".

Амбасадорот на САД во Македонија, Филип Рикер, пред
учесниците на конференцијата изрази задоволство што
меѓународната мрежа „Globe“, како американска
иницијатива покрената пред 15 години, послужи како златен
стандард на денес општо познатата мантра „Мисли
глобално-дејствувај локално“.

Fonte: Globe Europe

Извор: Globe Europe

Una Comunità europea per l'energia per il 21° secolo

Европска енергетска заедница за 21 век

7 – 8 giugno 2010, Parlamento europeo

7 – 8 giugno 2010, Parlamento europeo

Durante l’incontro tra deputati europei e nazionali di tutti gli Stati
membri in corso al Parlamento europeo di Bruxelles, si è
discussa l'iniziativa per la costruzione di una Comunità europea
per l'energia. L’evento era intitolato "Verso una Comunità
europea per l'energia per il 21° secolo". Un mercato unico
dell'energia, un ciclo produttivo sostenibile e la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico, sono stati gli argomenti
principali di discussione dell'incontro. È stato evidenziato,
inoltre, che il primo passo nella creazione di una nuova
Comunità energetica europea dovrà essere l'interconnessione

На заедничкиот парламентарен состанок на членовите на
Европскиот парламент и членовите на националните
парламенти, одржан во ЕП се дебатираше на тема „Кон
Европска енергетска заедница за 21 век“. Трите столбови за
формирање на новата Европска енергетска заедница се:
одржливоста,
конкурентноста
и
безбедноста
во
снабдувањето со енергија. Прв чекор за формирање на
енергетската заедница е интерконекција на националните
енергетски мрежи на земјите-членки на Унијата. Во
дебатата се потенцираше потребата од поголема активност
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delle reti di distribuzione dei Paesi membri dell’Unione. Durante
il dibattito è stata evidenziata la necessità di un maggiore
coinvolgimento degli Stati membri nella realizzazione di
un’efficace regolamentazione per il settore energetico ed una
maggiore interconnessione delle reti elettriche, aprendo così la
possibilità di creare un mercato unico per l'energia con un fondo
comune per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle fonti
alternative. All’incontro si è discusso, inoltre, sui possibili
progressi nel settore energetico e sulle proposte che riguardano
il modello Schengen, per la libera circolazione delle risorse
energetiche. La creazione di un mercato unico per l'energia e di
una rete di distribuzione integrata consentiranno la riduzione dei
prezzi dell'energia a vantaggio dei consumatori. Una maggiore
efficienza energetica migliorerà la competitività del settore che
permetterà maggiori investimenti nelle fonti alternative di
energia.

ITALIA-MACEDONIA
30-06-2010

на земјите-членки во создавањето на заедничка регулатива
за енергетскиот сектор, потребата за меѓусебно поврзани
енергетски мрежи заради создавање единствен пазар, како
и потребата за поголеми истражувања во областа на
обновливите извори на енергија. Учесниците ги истакнаа
можностите за напредок во енергетскиот сектор,
предлозите за шенген модел за слободно движење на
енергетските ресурси со цел да се олесни соработката во
енергетскиот сектор. Целосно поврзани енергетски мрежи
се предуслов за единствен пазар на енергија, тоа ќе
овозможи намалување на цените на енергијата во корист на
потрошувачите. Поголемата енергетска ефикасност ќе ја
подобри конкурентноста на секторот со што ќе се овозможи
снабдувачите на енергија да ги насочат инвестициите кон
почисти алтернативни извори.
Извор: Собрание на Р.Македонија

Fonte: Parlamento della Repubblica di Macedonia

Conferenza “Efficienza energetica – esperienze europee e
prospettive macedoni”

Конференција „Енергетска ефикасност – европски
искуства и македонски перспективи“

14 giugno 2010, Facoltà di Giurisprudenza, Kocani

14 јуни 2010, Правен факултет, Кочани

Il 14 giugno 2010, il Centro macedone di formazione europea in
collaborazione con la Fondazione “Istituto Società Aperta” in
Macedonia, ha organizzato una Conferenza tematica
sull’Efficienza energetica – esperienze europee e prospettive
macedoni; Un’iniziativa del progetto “Azione per L’Europa”.

Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) и
Фондацијата Институт отворено општество Македонија
(ФИООМ) на 14-ти јуни ја одржаа тематската конференција
„Енергетска ефикасност - европски искуства и македонски
перспективи“, дел од проектот „Акција за Европа“.

La conferenza si è svolta in due sessioni tematiche; La prima
"Politica energetica: dove siamo e quali sono i prossimi passi da
intraprendere?" e la seconda "Fondi europei per progetti nel
settore energetico”.

На конференцијата се одржаа две тематски сесии:
„Енергетска политика: каде сме и што следно треба да
сториме?“ и „Европските фондови за поддршка на
енергетските проекти“.

Fonte: Centro macedone di formazione europea

Извор: Македонски центар за европско образование

I valori della biodiversità in Macedonia e l’adempimento
degli obblighi per l’adesione all’Unione Europea

Вредностите на биолошката разновидност во
Македонија и исполнување на обврските за членство во
Европската Унија

5 giugno 2010, Hotel Slavia, Popova Sapka

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente del 5
giugno, il Ministro macedone dell’Ambiente e della
pianificazione territoriale, Nexhati Jakupi, ha partecipato
all’evento celebrativo e alle presentazioni sul tema: “I valori
della biodiversità in Macedonia e l’adempimento degli obblighi
inerenti all’adesione all’Unione Europea”. Ad aprire l’evento è
stato il rappresentante speciale dell’Unione Europea in
Macedonia, Erwan Fouéré, inoltre è intervenuto il coordinatore
delle Nazioni Unite e dell’UNPD per la Macedonia, Deirdra
Boyd. Dopo le presentazioni, si è svolta la visita al sito Jelak,
con il tradizionale pic-nic.
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della pianificazione territoriale della Repubblica
di Macedonia

05 јуни 2010, Хотел Славија, Попова Шапка

По повод одбележувањето на 5-ти јуни – Светскиот ден на
животната средина, Министерот за животна средина и
просторно планирање на Република Македонија, д-р Неџати
Јакупи присуствуваше на теренската посета и на
презентациите на тема: „Вредностите на биолошката
разновидност во Македонија и исполнување на обврските
за членство во Европската Унија“. Настанот го отвори
специјалниот претставник на Европската Унија во
Македонија, г-динот Ерван Фуере, а свое обраќање имаше и
постојаниот координатор на ОН и постојан претставник на
УНДП во Македонија, г-ѓа Дирдра Бојд. По завршувањето на
презентациите се посети локалитетот Јелак каде се одржа
традиционален пикник.
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
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NOTIZIE ITALIA – ВЕСТИ ОД ИТАЛИЈА
13° Edizione forum energetico internazionale

13-то издание на Меѓународниот Енергетски Форум

16 – 17 Giugno 2010, Bari

16 – 17 јуни 2010, Бари

Si è tenuta il 16 e 17 giugno presso il Castello di Barletta la 13°
edizione del Forum Energetico Internazionale, appuntamento
scientifico e culturale di riferimento per gli attori della filiera
energetica nazionale ed internazionale. Il FEI costituisce
l’occasione per l’approfondimento dei temi più cogenti del
settore, articolato attraverso relazioni scientifiche, tavole
rotonde, case history e visite tecniche ad impianti.

Од 16-ти до 17-ти јуни 2010, во Барлета се одржа 13-тото
издание на Меѓународниот Енергетски Форум – научнокултурна средба на која се сретнуваат главните
протагонисти од енергетска индустрија на национално и
меѓународно ниво. Овој форум претставува исклучителна
прилика за продлабочување на најзначајните теми од
енергетскиот сектор, благодарение на можноста да се
следат научни презентации, тркалезни маси, студии на
случај и технички презентации нa енергетските системи.

In particolare quest’anno il riflettore era puntato sul tema degli
investimenti futuri nelle infrastrutture energetiche nell’Unione
Europea e nel bacino del Mediterraneo. Tre le sessioni di
confronto del Forum: fossile, rinnovabile, nucleare e sessioni
plenarie. La scelta di Barletta e della Puglia come luogo
dell’Evento testimoniano l’attenzione internazionale verso un
territorio già ricco di impianti e destinato ad un ruolo strategico
nei nuovi scenari energetici.
Fonte: FEI Forum

Оваа година центарот на вниманието ќе биде фокусиран на
идните инвестиции во енергетската инфраструктура во
Европската Унија и во Медитеранскиот басен. Во рамките
на форумот се одржаа пленарни сесии, како и три
споредбени сесии на тема: фосилна, обновлива и
нуклеарна енергија. Изборот на градот Барлета во регионот
Пуља како локацијата на настанот е доказ за меѓународното
внимание кон овој Регион, веќе богат со енергетски
централи, кој сигурно ќе има стратешка улога во новите
енергетски сценарија.
Извор: FEI Forum

Fissati gli obiettivi per le Fonti Rinnovabili nel 2020

Поставени целите за Обновлива Енергија до 2020

18 giugno 2010, Roma

18 јуни 2010, Рим

Entro il 2020 l’Italia conta di coprire con le fonti energetiche
rinnovabili il 17% dei consumi energetici nazionali, in linea con
le indicazioni europee. In particolare la quota del 6,38% del
consumo energetico del settore trasporti, del 28,97% per
l’elettricità e del 15,83% per il riscaldamento e il raffreddamento,
tenendo conto degli effetti di altre misure relative all’efficienza
energetica sul consumo finale di energia, atteso per il 2020 pari
a 131,2 Mtep.

Италија предвидува, до 2020 година, да покрие 17% од
националната потрошувачката на енергија со производство
на енергија од обновливи извори, во согласност со
европските стандарди. Учеството на енергија добиена од
обновливи извори се предвидува да покрие 6,38% од
потрошувачката на енергија во транспортниот сектор,
28,97% од потрошувачката на електрична енергија и 15,83%
од потрошувачката на енергија за греење и ладење, земајќи
ги в предвид и ефектите од другите мерки за енергетска
ефикасност кои допринесуваат за намалување на крајната
потрошувачка на енергија, која до 2020 година е
предвидено да изнесува 131,2 Mtoe.

Sono queste le indicazioni salienti che emergono dal Piano di
Azione Nazionale, elaborato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e previsto dalla direttiva 2009/28/CE per il
raggiungimento, appunto entro il 2020, dell’obiettivo vincolante
di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi
lordi nazionali. Il documento programmatico – redatto secondo il
format della Commissione Europea insieme ai Ministeri
dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali - è stato pubblicato sul sito del
Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it) ed è posto in
consultazione fino al 29 giugno, per essere successivamente
trasmesso alla Commissione Europea.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Ова се главните показатели кои произлегуваат од
Националниот План за Акција, развиен од страна на
Министерството за економија на Италија, предвиден со
Директивата 2009/28/EК за достигнување, до 2020 година,
на задолжителните параметри на енергетска потрошувачка,
односно покривање на 17% од бруто-домашната
потрошувачка преку енергија добиена од обновливи извори.
Програмскиот Документ - изготвен во соработка со
Министерството за животна средина, територија и море и
Министерството за земјоделство и шумарство, според
моделот од Европската Комисија - беше објавен на веб
страната на Министерството (www.sviluppoeconomico.gov.it)
и е предмет на консултации до 29-ти јуни, за потоа да биде
доставен до Европската Комисија.
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Извор: Министерство за Економски Развој на Република Италија

SeeNet II – South East Europe Network: il più esteso
partenariato di cooperazione decentrata italo-balcanica.
Una rete di Regioni italiane, Enti Locali del sud-est europeo
e soggetti della società civile italiana uniscono le loro
esperienze in un programma triennale.
10 giugno 2010

SeeNet II (South East Europe Network) è una rete di Regioni
italiane, Enti Locali del sud-est europeo e soggetti della società
civile italiana che uniscono le loro esperienze in un programma
triennale di cooperazione decentrata, con l'obiettivo di rafforzare
le capacità di governance e sviluppo locale nei Balcani
Occidentali. Il programma mette in rete relazioni ed esperienze
di cooperazione decentrata consolidate nell'ultimo decennio tra
le due sponde dell'Adriatico e sostiene l'integrazione dei paesi
dell'area nell'Unione europea attraverso azioni concrete.
Il Programma “SeeNet II una rete trans locale per la
cooperazione tra Italia e Sud Est Europa”, che fa seguito al
primo programma Seenet concluso nel 2006, mette in rete più di
60 partner. Guidato dalla Regione Toscana, co-finanziato dal
ministero Affari Esteri italiano e dai 7 Enti Regionali italiani
coinvolti (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Piemonte e Provincia autonoma di Trento), coinvolge
47 Enti Locali di 7 paesi sud-est europei (Albania, Bosnia
Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e
Serbia), e UCODEP, ANCI, ERVET, INFORMEST, ALDA,
CeSPI, e Osservatorio Balcani e Caucaso.
Il programma prevede infatti un sistema di gestione capace di
garantire, in tutte le sue fasi, un continuo e costante
coinvolgimento dei diversi soggetti della rete, sia a livello politico
che tecnico.
Nel corso del triennio, è prevista la realizzazione di 9 interventi
che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale e del
potenziale turistico, al sostegno alla piccola e media impresa;
dallo sviluppo rurale, al rafforzamento delle politiche sociali e
della pianificazione del territorio a livello locale.
Una rete europea ambiziosa potrà consolidarsi e perfino
ingrandirsi in futuro, intrecciando la sua esperienza con altre
iniziative importanti come l'Euroregione Adriatica.
Fonte: Portale Osservatorio Balcani

SeeNet II – South East Europe Network: најголемото
партнерство во еден проект на децентрализирана
соработка помеѓу Италија и земјите од Балканот. Мрежа
на италијански Региони, локални Власти од Југоисточна
Европа и италијански граѓански Организации, кои ги
обединуваат нивните искуства во една три-годишна
програма.
10 јуни 2010

Seenet II (South East Europe Network) претставува една
мрежа формирана од италијански Региони, локални Власти
од Југоисточна Европа и италијански граѓански
Организации, кои ги обединуваат нивните искуства во една
три-годишна програма за децентрализирана соработка, со
цел зајакнување на институционалните капацитети и развој
на локално ниво на земјите од Западен Балкан. Оваа
програмата ги исползува релациите и искуствата на веќе
постоечката децентрализирана соработка, изградена во
текот на изминатата деценија меѓу двата брега на
Јадранското Море и ја поддржува интеграцијата на земјите
од Регионот во ЕУ преку конкретни иницијативи и акции.
Програмата „SeeNet II, транснационална мрежа за
соработка меѓу Италија и Југоисточна Европа“, која следи
по првта програма Seenet од 2006 година, вклучува во
својата мрежа повеќе од 60 партнери. Оваа програма е
предводена од италиајнскиот регион Тоскана; кофинансирана од страна на италијанското Министерство за
Надворешни работи и од седумте италијански Региони кои
се дел од програмата (Тоскана, Емилиа Ромања, Фриули
Венеција Џулија, Марке, Пиемонте и автономната Покраина
Тренто); вклучува 47 Ентитети од локалните власти на
седум земји од Југоисточна Европа (Албанија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и
Србија); ги вклучува и организациите UCODEP, ANCI,
ERVET, INFORMEST, ALDA, CeSPI, Osservatorio Balcani e
Caucaso.
Програмата предвидува систем за управување кој ќе
обезбеди, во сите нејзини фази, континуиран и постојан
ангажман на различните субјекти во мрежата, како на
политички така и на технички план.
Во текот на трите години предвидени од овој проект,
планирани се 9 интервенции кои се движат од валоризација
на културното наследство и туристичкиот потенцијал, до
поддршка на малите и средни претпријатија; од руралниот
развој до јакнење на социјалните политики и на политиките
за локално планирање.
Станува збор за една амбициозна европска мрежа, која во
иднина би можела да се зацврсти и прошири, пренесувајќи
го своето искуство и на други важни иницијативи како што е
Јадранскиот Еврорегион.
Извор: Portale Osservatorio Balcani
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Confapi Bari annuncia l'accordo tra Saem energie
alternative e Siciliani carni s.p.a.

Confapi Бари ја објавува спогодбата помеѓу компаниите
Saem energie alternative и Siciliani carni s.p.a.

10 giugno 2010, Bari

10 јуни 2010, Бари

SAEM Società multinazionale del gruppo Kerself, leader nel sud
Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano,
realizzerà un impianto di circa 1 MWp per Siciliani Carni SpA,
azienda leader nella produzione e macellazione di carni
ovicaprine, bovine, suine provenienti dai propri stabilimenti di
macellazione. L’impianto verrà realizzato presso lo stabilimento
di Bitonto (Ba).

SAEM - мултинационалната компанија од групацијата
Kerself, лидер во Јужна Италија во производството на
фотоволтаични соларни системи, ќе гради фотоволтаична
централа со моќност од околу 1 MWP за италијанската
компанија Siciliani Carni SpA, водечка компанија во
производството на месо. Централата ќе биде изградена во
комплексот на компанијата што се наоѓа во градот Битонто
(Bа).

Il Presidente della Confapi Bari, Erasmo Antro sottolinea che la
stipula di questo contratto rappresenta l’incontro tra due grandi
realtà nate nel Sud Italia e divenute un esempio di
imprenditorialità a livello nazionale e internazionale e per la
Confapi è motivo di orgoglio aver promosso un incontro che
segna una tappa di successo nel processo di valorizzazione
delle migliori imprese del Mezzogiorno.
Il progetto sarà curato dallo staff ingegneristico della Saem, e
prevede l’utilizzo di circa 3709 moduli fotovoltaici in silicio
policristallino ad alta efficienza Helios Technology da 225 p e
l’utilizzo di circa 17 inverter SIAC SOLEIL.
Secondo i calcoli di estimazione fotovoltaica, l’impianto produrrà
circa 1.024.564 Kwh annui, garantendo una riduzione di
anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera pari a 834.629 Kg
annui e 1. 845 Kg annui di Monossido di Carbonio (NOx).
Per Franco Maggi, amministratore della Saem e Presidente di
Confapi Energia, la scelta è ricaduta sulla Saem, in quanto
l’azienda è in grado di offrire un’esperienza ormai consolidata
nel settore e in più ben organizzata per qualsiasi tipo di
intervento, avendo a disposizione tutto quello che necessita per
la cura del cliente, a partire dalle risorse umane (ingegneri
elettrici, civili, ambientali, operai specializzati), un vasto parco
macchine e le attrezzature indispensabili per l’installazione,
nonché il rifornimento e le scorte di magazzino.
L’impegno di Franco Maggi attraverso la Confapi è quello di
trasferire tutta questa esperienza a beneficio del Distretto
Produttivo regionale delle Energie Rinnovabili “La Nuova
Energia”, per contribuire alla crescita e allo sviluppo di tutto il
comparto produttivo pugliese.
Fonte: Confapi Bari

Претседателот на Асоцијацијата Confapi со седиште во
Бари, г-динот Еразмо Антро, истакна дека со
потпишувањето на овој договор отпочна соработката на две
големи имиња кои доаѓаат од Јужна Италија и кои се
пример за претприемништвото на национално и
меѓународно ниво и дека Асоцијацијата Confapi е горда што
се јавува како промотер на оваа средба, која претставува
успешен чекор во процесот на валоризација на најдобрите
компании од Јужна Италија.
Проектот ќе биде реализиран од страна на тимот на
инженери на компанијата SAEM, и предвидува
искористување на околу 3709 фотоволтаични модули од
поликристален силикон со висока ефикасност (Helios
Technology - 225 p) и на околу 17 225 инвертори SIAC Soleil.
Според првичните проценки, централата ќе произведува
околу 1.024.564 kWh/годишно, намалувајќи го количеството
на јаглерод диоксид (СО2) во атмосферата до 834.629
килограми и на јаглерод моноксид (NOx) до 1.845 килограми
на годишно ниво.
За Франко Маџи, Извршен директор на компанијата SAEM и
Пресетадел на Асоцијацијата Confapi Energia, изборот
падна на SAEM, бидејќи компанијата има долгогодишно
искуство во енергетскиот сектор и ги поседува сите
неопходни ресурси, технички и човечки, за проекти од овој
калибар.
Напорите на Франко Маџи преку Асоцијацијата Confapi се
во насока на пренесување и исползување на ова искуство и
од страна на Регионалниот производствен округ за
обновлива енергија "Нова енергија", придонесувајќи на тој
начин за растот и развојот на целиот производствен сектор
во Регионот Пуља.
Извор: Confapi Bari

NOTIZIE MACEDONIA – ВЕСТИ ОД МАКЕДОНИЈА
Tavola rotonda: “I media e l’ecologia”

Тркалезна маса: ,,Медиумите и екологијата’’

17 giugno 2010, Skopje

17 јуни 2010, Скопје

"I media e l'ecologia - ieri, oggi e domani" era il titolo della tavola
rotonda che si è svolta il 17 giungo 2010, a Skopje, in occasione

“Медиумите и екологијата – вчера, денес и утре” е насловот
на тркалезна маса што по повод Светскиот ден на борбата
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della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione,
organizzata dall’Ufficio macedone del Movimento regionale
ambientale BELLS.
L'obiettivo della tavola rotonda era quello di promuovere gli
standard BELLS ai media, incentivare la pubblicazione di articoli
analitici nel settore dell’ecologia e la creazione di un eco-codice
per la comunicazione con i media che porterà ad una maggior
presenza dei temi ecologisti nei loro spazi.
Al forum sono stati presentati informazioni, previsioni e possibili
scenari che riguardano i cambiamenti climatici in Macedonia.
Sono stati presentati, inoltre, i risultati della Ricerca regionale
nello spazio mediatico nel 2009, condotta in Macedonia,
Albania, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia
sull’opinione pubblica nei confronti delle questioni ambientali.
Questo evento ha notato la presenza di rappresentanti della
stampa e dei media elettronici, di alcuni membri del Parlamento
e del Governo macedone, rappresentanti del Ministero
dell'Ambiente, vari esperti del settore, rappresentanti della
Commissione europea e delle Organizzazioni come l’USAID,
l'UNDP, l'UNEP, nonché le ONG ambientali.
Il movimento BELLS (Balкan Environmental Life Leadership
Standard) – è nato dal progetto regionale "Regional
Environmental Advocacy" (Rea), il quale scopo è la coesione
ecologica dei Balcani occidentali nel contesto del rafforzamento
dell’eco-consapevolezza e dell'adozione delle norme e delle
pratiche europee nel settore energetico.
Fonte: Kirilica
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против опустинувањето се одржa денеска во Скопје во
организација на македонскиот огранок на Регионалното
еколошко движење БЕЛЛС-Балкански водечки стандарди за
животната средина.
Целта на тркалезна маса беше промовирање на БЕЛЛС
стандардите за медиумите, поттикнување на аналитички и
истражувачки еко-написи и стори, градење на еко код на
известување на медиумите и поголема застапеност на
еколошките теми во медиумите.
На форумот беа презентирани податоци, прогнози и можни
сценарија за климатските промени во Македонија. Беа
соопштени и резултатите од РЕА-регионалното
истражување на медиумскиот простор за 2009 година,
спроведено во Македонија, Албанија, Косово, Босна и
Херцеговина, Црна Гора и Србија за тоа како граѓаните
гледаат на прашањата поврзани со екологијата и како тие
треба да се решаваат.
На тркалезната маса присуствуваа претставниците од
печатените и електронските медиуми, членови на
Парламентот, Владата, ресорното Министертво за животна
средина, експерти, претставници на Европската комисија,
УСАИД, УНДП, УНЕП, како и еколошки невладини
организации.
БЕЛЛС (Balкan Environmental Life Leadership Standard) движењето произлезе од регионалниот проект „Регионално
застапување на екологијата“ (РЕА), кој има за цел акција и
еколошка кохезија на Западен Балкан во контекст на
јакнење на еко-свеста и усвојување на еко стандардите и
практиките на ЕУ.
Извор: Кирилица

Zone economiche libere “in fitto” per attrare nuovi
investimenti

Под закуп слободните економски зони, за да се
привлечат нови инвестиции

07 Giugno 2010

7 јуни 2010

Il Governo macedone, sempre impegnato sul fronte delle misure
per l’attrazione di nuovi investimenti, sta pensando di affidare in
concessione le zone economiche libere ad un soggetto che
abbia esperienza e capacita in materia di sviluppo e attrazione
di nuovi investimenti.

Македонската Влада во континуитет работи
привлекување нови инвестиции и планира во делот
слободните економски зони да примени нов пристап
концесионирање, односно давање под закуп на истите
субјекти кои имаат искуство за да ги развијат зоните и
привлечат нови домашни и странски инвестиции.

Questo il nuovo approccio delineato dal ministro dell’economia,
Fatmir Besimi, il quale ha altresì dichiarato che sono in
pubblicazione bandi per la realizzazione dei progetti a partire
dalla fine di quest’anno o dagli inzi del prossimo, avvisi questi
già posticipati a causa della crisi economica globale.
Fonte: MINA

на
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Ова е новиот пристап претставен од страна на Министерот
за економија Фатмир Бесими кој исто така изјави дека „до
крајот на оваа година или на почетокот на идната ќе почнат
да се реализираат проектите кои беа одложени заради
глобалната економска криза“.
Извор: MINA

Alla regione di Skopje il primato del PIL

Скопје го има приматот за највисок БДП

16 Giugno 2010

16 јуни 2010

Secondo quanto riferiscono i dati dell’ufficio statistico di stato
macedone, e’ da ascrivere alla regione di Skopje la maggior
quota (45,6%) di PIL 2008. La minor quota si registra nella

Според податоците што ги објави Државниот завод за
статистика на Македонија, на Скопскиот регион му отпаѓа
најголемиот процент (45,6%) од БДП отстварен во 2008
година. Најнизок раст се забележува во Северноисточните
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regione di nordest (5,2%).
Rispetto alla media macedone, solo le regioni di Skopje e di
Pelagonia hanno registrato un PIL pro capite superiore.
Questi dati devono tener conto del fatto che la migrazione
quotidiana di forza lavoro consente a determinate regioni di
generare un PIL che altrimenti non potrebbe essere conseguito
dalla popolazione attiva effettivamente residente.
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региони (5,2%) на државата. Од сите македонски региони
само кај Скопскиот регион и во Пелагонија е забележана
тенденција на пораст во БДП по глава на жител.
Овие податоци мора да водат сметка и за фактот дека
дневната миграцијата на трудот допринесува за порастот на
БДП во одредени региони, кој инаку не би можел да се
постигне од жителите активни во тие региони.
Извор: MINA

Fonte: MINA

Azione di pulizia dei fiumi e della riva del lago di Prespa in
Macedonia

Акција за чистење на реки и дел од крајбрежјето на
Преспанското езеро во Р.Македонија

Giugno 2010

Јуни 2010

L’Unione delle Camere di Commercio di Macedonia, in
collaborazione con il Governo macedone (il Ministero dei
Trasporti e delle Comunicazioni, in qualità di coordinatore, e altri
Ministeri ed Istituzioni) svolge un ruolo attivo nell’attuazione del
Piano d’Azione per la pulizia dei fiumi e della riva del lago di
Prespa. Il Piano d’Azione definisce i fondi ed i mezzi tecnici
necessari per la realizzazione dell’intervento, ed i rappresentanti
degli organismi attuatori che coordineranno l’attuazione del
Pianо. Nella preparazione del Piano d’Azione sono stati
consultati anche i Comuni e gli Acquedotti attraverso cui
passano i fiumi. Oltre al Piano d’Azione, è stato preparato
anche un Piano Operativo per la pulizia dei fiumi e della riva del
lago di Prespa in Macedonia nel 2010.

Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со
Владата на РМ, Министерството за транспорт и врски како
координатор и голем број на други министерства и
институции зеде активно учество во спроведување на
акциониот план за чистење на реки и дел од крајбрежјето на
Преспанското езеро. Во акциониот план се дефинирани
потребните финансиски средства и дизел гориво,
потребната механизација и други потребни материјални
средства за реализација на Планот како и членовите на
главното и регионалните координативни тела кои ќе ја
координираат реализацијата на Акциониот План. При
изработката на Планот консултирани се и општините низ
кои течат реките, како и водостопанските претпријатија.
Покрај Акциониот план, подготвен и Динамички план за
чистење на реки и дел од крајбрежјето на Преспанското
езеро во Р.Македонија во 2010 година.

Fonte: Unione delle Camere di Commercio di Macedonia

Извор: Сојуз на стопански комори на Македонија

Dibattito pubblico sulla bozza di Strategia per l’efficienza
energetica in Macedonia fino al 2020

Јавна стручна расправа по нацрт Стратегијата за
енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година

09 giugno 2010, Club dei Parlamentari, Skopje

09 јуни 2010, Клуб на пратеници, Скопје

L'efficienza energetica rappresenta uno dei principali obiettivi
strategici nel settore energetico in Macedonia. Al dibattito
pubblico, che si è svolto il 9 giugno 2010, a Skopje, hanno
preso parte il Ministro macedone dell'Economia, Fatmir Besimi,
il rappresentante dell’Unione delle Camere di Commercio di
Macedonia, Tome Kostadinovski, i rappresentanti dell’USAID e
diversi esperti del settore. I rappresentanti dei settori di
competenza hanno espresso le loro opinioni e suggerimenti in
merito alla strategia in oggetto. Secondo l'articolo 121 della
legge sull'energia, la politica nazionale di efficienza energetica
viene determinata dalla strategia per l'efficienza energetica. Il
Governo della Repubblica di Macedonia sta adottando la
strategia per l'efficienza energetica, su proposta del Ministero
delle Finanze. La bozza della strategia per l'efficienza
energetica nella Repubblica di Macedonia fino al 2020 è stata
sviluppata con il supporto tecnico dell’USAID.

Енергетската ефикасност е една од главните стратешки
цели во енергетскиот сектор во Р.Македонија. На
расправата присуствуваа Министерот за економија, г-дин
Фатмир Бесими и претставници од УСАИД, како и г-дин
Томе Костадиновски како претставник на Сојузот на
стопански комори, а присутните гости од соодветни сектори
настапија со свои ставови и мислења во врска Стратегијата
за енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година.
Согласно член 121 од Законот за енергетика, политиката за
енергетска ефикасност се утврдува со Стратегијата за
енергетска ефикасност. По предлог на Министерството за
финансии, Владата на Р.Македонија ја донесува
Стратегијата за енергетска ефикасност. Нацрт Стратегијата
за енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година е
изработена со техничка поддршка од страна на УСАИД.
Извор: Министерство за економија на Р.Македонија

Fonte: Ministero dell’Economia della Repubblica di Macedonia
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Il Ministro Besimi alla Conferenza sull’efficienza energetica
in Turchia

Министерот Бесими учествуваше на Конференција за
енергетска ефикасност во Турција

3 giugno 2010, Istanbul

03 јуни 2010, Истанбул

Il Ministro macedone dell’Economia, Fatmir Besimi, ha
partecipato alla Conferenza internazionale sull’efficienza
energetica ad Istanbul, con un intervento durante la sessione
intitolata “Le sfide regionali per l’efficienza energetica”. La
Conferenza è stata organizzata dal Dipartimento di Energetica
degli Stati Uniti, mentre il primo giorno è stato riservato per i
Ministri dei Paesi partecipanti a questo incontro internazionale.

Министерот за економија Фатмир Бесими учествуваше на
дводневната меѓународна конференција за енергетска
ефикасност во Истанбул, на сесијата „Регионални
предизвици во енергетската ефикасност“. Конференцијата
беше организирана од страна на Одделот за енергетика на
САД, а првиот ден беше резервиран за учество на
министрите од земјите учеснички на овој меѓународен
енергетски собир.

Fonte: Ministero dell’Economia della Repubblica di Macedonia

Извор:

BANDI E BANDI DI GARA – КОНКУРСИ И ТЕНДЕРИ
Bando di gara n.2 per l’affidamento di concessione o
l’instaurazione di Partenariato pubblico-privato (attraverso
dialogo competitivo) per il finanziamento, la progettazione,
la costruzione e la gestione di una discarica di rifiuti solidi
urbani nella Regione Polog (prima fase)
Data di pubblicazione: 27 maggio 2010
Scadenza: 20 agosto 2010
Pubblicato da: Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale,
Governo della R. Macedonia

Il Ministero dell'Ambiente e della pianificazione territoriale della
Macedonia in collaborazione con i Comuni della Regione Polog,
hanno intenzione di affidare una concessione oppure di creare
un Partenariato pubblico-privato per il finanziamento, la
progettazione, la costruzione e la gestione di una discarica di
rifiuti solidi urbani. Inoltre, i Comuni della Regione intendono
esplorare le opportunità per creare partenariati con il settore
privato per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
urbani a livello regionale, dove il partner privato fornirebbe le
attrezzature necessarie e si occuperebbe dell’organizzazione e
della realizzazione dei sopraindicati servizi. Per di più, i Comuni
sono interessati a conoscere le possibilità di coinvolgimento del
partner privato anche nella chiusura delle discariche abusive. La
costruzione e la gestione di una discarica regionale è il focus
principale del progetto, mentre i partenariati con i Comuni per la
raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e la chiusura delle
discariche abusive, saranno oggetto di ulteriori analisi. Il
progetto vanta il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare d’Italia e l’assistenza tecnica
dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente.
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale della
Repubblica di Macedonia

Јавен повик бр. 2 за доделување на концесија или за
воспоставување на Јавно-приватно партнерство (преку
конкурентен дијалог) за финансирање, проектирање,
изградба и управување со регионална депонија за
комунален цврст отпад во Полошки плански регион
(прва фаза)
Датум на објавување: 27 мај 2010 година
Краен рок за поднесување: 20 август 2010 година
Договорен орган: Министерство за животна средина и просторно
планирање, Влада на РМ

Министерството за животна средина и просторно
планирање на РМ во соработка со општините во состав на
Полошкиот регион имаат намера да доделат концесија или
да влезат во јавно приватно партнерство за финансирање,
изградба и управување со регионална депонија за
комунален цврст отпад. Исто така, општините во регионот
имаат намера да ги испитаат можностите за
воспоставување на партнерски односи со приватниот сектор
во областа на собирањето и транспортирањето на
комуналниот отпад на регионално ниво, кадешто
приватниот партнер би го финансирал снабдувањето со
неопходната опрема и би ја организирал и спроведувал
услугата. Покрај тоа, општините се заинтересирани за
можностите приватниот партнер да се вклучи и во
затворањето на постојните неуредени депонии. Изградбата
и управувањето со регионална депонија е централна
компонента на концесискиот проект, додека партнерствата
со општините за собирање и транспортирање на
комуналниот отпад, како и затворањето на неуредените
депонии се предмет на дополнителни анализи во текот на
процесот. Проектот е поддржан од страна на Италијанското
министерство за животна средина, територија и море и
стручно помогнат од Регионалниот центар за заштита на
животната средина.
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ
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Euroterm

Еуротерм

9-11 giugno 2010

09-11 јуни 2010 година

La società macedone Euroterm, che produce pannelli solari
termici di alta qualità, ha partecipato alla fiera Intersolar 2010
che si è svolta a Monaco dal 9 al 11 giugno 2010. L’Euroterm
ha esposto i propri prodotti nel padiglione C1, stand numero
565. Durante la fiera la società ha presentato il certificato di
qualità Solar Keymark (DIN SERTCO) per i pannelli solari che
produce.

Еуротерм како производител на високо квалитетни сончеви
колектори учествуваше на саемот INTERSOLAR 2010 во
Минхен, Германија кој се одржува од 9-ти до 11-ти јуни 2010
година. Еуротерм своите производи ги изложи во халата C1
штанд 565. За време на саемот беше промовиран и
сертификатот за квалитет Solar Keymark по DIN SERTCO за
сончевите колектори на Еуротерм.
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