1

Синергија на кластерите:
искра за промени кон иновативен развој
и одржлив економски просперитет
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Почитувани,
Овој билтен е изработен во рамки на проектот „Зголемување на конкурентноста на МСП преку јакнење
на кластерското здружување“ спроведуван од страна на Националниот центар за развој на иновации и
претприемачко учење (НЦРИПУ) во соработка со Министерство за Економија. Целта за издавањето на овој
билтен е да се претстават неколку приказни за успешно реализирани проекти од страна на кластерите и нивните
менаџери. Презентираните проекти сметаме дека се важни за национално ниво од аспект на зајакнување на
кластерското работење во државата, додека кластерите претставени во содржината на ова издание се избрани
по случаен избор (еден од поискусните и еден нов кластер); воедно би сакале до овие кластерски менаџери да
изразиме благодарност за нивното учеството во интервјуата.
Би сакале овој Билтен да прерасне во традиција (еден до два броја годишно) и во секој нареден број да
бидат презентирани најмалку по два кластери, нивната работа, успеси, проблеми со кои се соочуваат, итн. Во
таа насока ги покануваме сите кластери да доставуваат свои предлози, написи и сумарни резултати од своите
проекти за наредните броеви на Билтенот.
Со оглед на фактот дека главен партнер во развојот на кластерското работење во државата е Министерството
за економија, ја користиме и оваа прилика да ја изразиме нашата благодарност до Министерството и да го
поттикнеме да развие и нови механизми за уште поголема поддршка на кластерите во државата.
Со почит,
Тимот на НЦРИПУ
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Обраќање на Министерот за економија на
Република Македонија, г-дин Крешник Бектеши
Приказната за кластерите во Република Македонија се развива повеќе години. Важноста на кластерските здруженија и нивниот развој се од непроценливо
значење за регионалниот развој, економскиот раст,
иновациите и интернационализацијата. Анализите
кои беа спроведени со примена на методологиите
од Европската опсерваторија за кластери покажаа
дека нашите кластери се фактички бизнис здруженија
и дека има уште многу простор за работа и идна
поддршка за нивниот развој, бидејќи тие, преку
поттикнување на меѓусебната соработка на фирмите,
навистина можат да дадат значаен придонес во
економскиот развој на државата.
Така, во рамки на низа проекти беа спроведени
неколку обуки за зајакнување на институционалниот
капацитет на кластерите, а исто така беше обезбедена
и поддршка за неколку кластери во изработка
на проекти со кои во иднина би аплицирале на
ЕУ повиците. Воедно, се обврзавме да ги земеме
предвид насоките од направените анализи, кои
ќе бидат имплементирани во идните програми на
Министерството за економија насочени за поддршка
на кластерите.
Г-дин Крешник Бектеши
Министер за економија на РМ
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Интервју со д-р Рикардо Пинто
профили на оперативни кластери (здруженија на
кластери) и нивниот статус во однос на развојната
фаза. Целокупната оценка беше фокусирана на
споредба на намерите (плановите) и постигнувањата
на оригиналната кластерска компонента на индустриската политика. Општ заклучок на евалуацијата
е дека програмите за поддршка од јавниот сектор
не промовирале или не поттикнувале доволно
типични форми на активности за соработка кои
би довеле до создавање на кластери, кои работат
според очекуваните принципи на ЕУ. Поради фактот
што поддршката од јавниот сектор го поттикна
развојот на општите деловни услуги, се почувствува
дека субјектите кои обезбедуваат такви деловни
услуги за група на компании од ист сектор може
да се квалификуваат како кластери. Според тоа,
концептот на кластери според очекуваните принципи
на европските кластери сè уште не се применува,
односно сè уште е слаб и релативно непознат кај
здруженијата на кластери, како и компаниите.

Д-р Рикардо Пинто, управен директор на „Пинто
консалтинг ГмбХ“ (Pinto Consulting GmbH, www.pintoconsulting.de), го предводеше тимот вклучен во
евалуацијата на Македонската програма за кластери,
како и изработката на новата Индустриска стратегија
за Република Македонија. Другите членови на тимот
беа г-а Лариса Водеб и Влатко Данаилов.
Г-дине Пинто, кaжете ни нешто за проектот:
„Ревизија на индустриската политика“ финансиранa од Делегацијата на Европската Унија во РМ.
Кои се резултатите од истражувањето што го
спроведовте за кластерите?
Евалуацијата на националната политика и
програми за кластерите обезбеди преглед на
националните програми за кластери, тековни
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Кое е вашето мислење за понатамошната насока на развој на кластерите во РМ, и каква би
требала да биде институционалната поддршка за
кластерите во иднина?
Врз основа на евалуацијата, може да се предложат
четири главни препораки:
 Политиката на кластерот не е „самостојна политика“ и за да биде ефективна, нејзината
имплементација треба да биде координирана
и усогласена, меѓу другото, со креаторите
на програмите за иновации и политиката за
регионален развој. Во иднина, креаторите на
програмите за иновации и регионална политика
треба активно да бидат вклучени во процесот на
програмирање на кластери со цел да се дефинираат
сеопфатни и компатибилни мерки и да се избегне
преклопување. Исто така, се препорачува поделба
на задачите и одговорностите меѓу креаторите

на политики и сопствениците на кластерските
програми.

на средствата) меѓу речиси сите апликанти кои
аплицираат.

 Со цел да се применат кластерите како алатка
за имплементација на индустриска, регионална
или иновативна политика, постојните кластерски
програми треба да бидат редизајнирани и да се
базираат на културните и економските околности
на земјата.

Што би им препорачале на менаџерите на
кластерските здруженија, за да го подобрат
менаџирањето со кластерите и соработката со
компаниите-членки во кластерските здруженија,
а во функција на зголемување на нивната
конкурентност?

 Како прв чекор кон ре-дизајнирање на постојната кластерска програма и развивање на
демонстративниот кластер како најдобра практика на групирање, се препорачува подготовка
на „Пилот интегрирана кластерска програма за
незрели кластери“ според конкурентноста и
иновацијата на ИПА II компонентата. Ова понатаму се дискутира во следното прашање.
 Постојната поддршка треба да се смета како дел од
мерките за промовирање на претприемништвото и
поттикнување на пријателството со претприемачи.
Треба да се избегне принципот на дистрибуција
на мали грантови (т.е. пракса на фрагментација

Главните препораки беа креирањето на пилот
интегрирана програма за незрели кластери, која дел
од фокусот го насочува кон менаџерите на кластерите/
компаниите членки. Двата целни елементи кои се
препорачуваат се состојат од:
 Градење капацитети и подигање на свеста,
адресирање на потенцијални членови на кластери
(компании, други засегнати страни) и менаџери на
кластери.
 Директна финансиска поддршка за пилот незрели
кластерски иницијативи во форма на шема за
пилот-грант со јасни дефиниции за главните
суштински услови (стапка на кофинансирање,
структура на кластер, меѓусекторски пристап).
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НЕКОИ ОД ПРОЕКТИТЕ
НА КЛАСТЕРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
Поддршката за формирање и развој на кластерското здружување е препознаена како една од
двигателите на конкурентноста и претставува посебна
област на делување на индустриската политика.
Според светските искуства, кластерските здружувања
имаат многу позитивни ефекти врз регионалниот
економски развој и развојот на одделни сектори,
базирајќи се на соработка, размена на знаења,
градење на заеднички стратегии за развој, извозна
промоција и слично.
Суштината на постоењето на кластерите, кои
се посебно атрактивни за малите и средните претпријатија, е иницирање на заедничките активности и
проекти за развој на секторот, регионот, иновациите
и извозот, преку зголемување на соработката

помеѓу фирмите, науката и други развојни чинители.
Успешното поврзување во кластер резултира со
мрежа од заемно корисни врски за размена на
информации, идеи, поддршка во врска со нови
технологии, истражување и развој, стекнување на
способности, пазари, нови деловни модели и други
сфери од заеднички интерес.
Министерството за економија преку посебна
програма ги поддржува активностите на кластерските
здруженија од 2009 година. Во овој период поддржани
се 86 проекти од кластерски здруженија и доделени
се вкупно 17025.710,00 денари.
Во продолжение ви претставуваме три позначајни
проекти.

ПРОЕКТ: Мерење на иновативниот капацитет на компаниите во кластерите
...Иновативен капацитет на компаниите
е способност на организацијата системски да
презема активности кои водат до создавање,
развивање, користење и комерцијализација на
иновациите...

Прашалникот се состоеше од пет дела:
1. Општи податоци
2. Вложувања во развој на иновативниот капацитет
на фирмата
3. Иновативни процеси и стратегија
4. Иновациите во фирмата

Истражувањето за иновативниот капцитет на
компаниите во рамките на кластерите се спроведе
во периодот јули - септември 2012 година, на база
на стандардизиран Прашалник кој содржеше 33
прашања. Прашањата беа развиени на според
индикаторите за мерење на иновативниот капацитет
на компаниите-членки во кластерските здруженија,
усвоени од страна на Владата на Република Македонија. Сопствениците на фирмите или директорите
го потполнуваа прашалникот со помош на организаторот на проектот (кластерските здруженија и
Министерството за економија). Методологијата беше
развиена од страна на консултантите вклучени во
проектите на кластерските здруженија за мерење на
иновативниот капацитет на нивните членки.
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5. Потреби и препораки за подобрување на
иновативноста

Основна цел на Проектот: подобрување на
конкурентноста на компаниите – членки на кластерските здруженија преку:
 Идентификување на генерални специфични индикатори за мерење на иновативниот капацитет на
компаниите – членки во кластерските здруженија
 Дефинирање на активности за подобрување на

КЛАСТЕР

иновативниот капацитет на членките на кластерот
и кластерите како целина
 Создавање листа на компании со најголем капацитет за иновации и истражување.
Во анкетата беа вклучени 404 компании од 10
кластери. „Прагот > од 0,3“ го поминаа 140 компании.

Број на компании со индекс >од 0,3

Автмобилски кластер

24 компании

МАП – преработки од овошје и зеленчук

21 компанија

МАСИТ- Кластер за информатика

34 компании

ТТА-КТ- текстил

12 компании

ЕДЕН – Кластер за туризам

5 компании

Преработки од млеко

7 компании

ТВП – кластер за вино, туризам, храна и
рурален развој

9 компании

Агрохеликс- Кластер за полжави

1 компанија

ККИ- Кластер за кондиторија

6 компании

КДИ – Кластер за дрво

21 компанија

ВКУПНО:

140 компнии

ПРОЕКТ: Стратегија за развој на кластерите во Република Македонија 2017- 2025
Стратегијата за развој на кластерите е клучен
документ на патот кон водечка положба на
македонското стопанство во Југоисточна Европа.
Кластерската политика во Република Македонија
мора да се разгледува во контекст на положбата
на Република Македонија како мала транзициона
економија.

 Вмрежување на јавниот, деловниот и научноистражувачкиот сектор и
 Разбирање на сопственото стопанство.

Улогата на кластерите во зајакнување на
конкурентноста на македонската економија треба да
се одвива преку:
 Јакнење на конкурентноста на претпријатијата
 Јакнење на планските региони во РМ
 Подобрување на структурата на стопанските
активности (нови технологии, реструктуирање на
претпријатијата)
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Кога зборуваме за развојот на кластерите мора
да се допре прашањето на новите предизвици во
светската економија, како што се формирањето
на единствениот светски пазар како одговор на
процесот на глобализацијата, со посебен акцент
на активностите за И&Р, комерцијализација на
иновациите и трансформација во сите сегменти
на економијата. Светот денес е сè позаснован на
специјализација. Се креира единствен, глобален
пазар. Заснованоста на развој и различност на
регионите постанува нова врста на конкурентност на
глобалната економија, регионите постануваат главни
фактори на конкурентност во глобалната економија.
Детерминанти на конкурентност на регионите
се: квалитет и мобилност на работната сила, основна
и деловна инфраструктура, претприемачка клима,
позитивно и поттикнувачко опкружување за
иновации и развој на кластери, ефикасност на јавните
институции, проблематика со животната околина и
слично.
За изградбата на региони базирани на знаење и
на цврсто партнерство помеѓу јавниот и приватниот
сектор, потребна е интегрирана иновациска
платформа која се темели на промоција и поддршка
за формирање на кластери.

Клучни предизвици за македонската економија во
следните години ќе бидат особено:

вливи извори на енергија, автомобилска индустрија;
 Проактивен однос спрема странските директни
инвестиции и целно привлекување на вложувања
во извозно ориентирани сектори;
 Зголемување на извозот;
 Усогласување на трошоците за производство на
стопанството со условите на заедничкиот ЕУ пазар,
со цел зголемување на конкурентноста (давачки,
данок, придонеси, трошоци на работење);
 Зголемување на продуктивноста и раст на секторите со поголема додадена вредност;
 Развој на стопанските сектори темелени на
нови технологии и нови производи со додадена
вредност;
 Реструктурирање на индустриските сектори;
 Модернизација на застарената производна технологија во одредени сектори со цел подигнување
на вкупниот технолошки степен на стопанството;
 Развој и подигнување на претприемачките/
фискалните капацитети во регионите/општините;
 Приспособување на трудовото законодавство на
условите за зголемување на конкурентноста на
стопанството.

 Одржување на макро-економска стабилност и
намалување на надворешно-трговскиот дефицит;
 Јакнење на конкурентноста на планските региони
по пат на секторска специјализација и брендирање
на регионите;
 Фокус на секторите кои носат висока додадена
вредност: ИКТ, фармацевтска индустрија, обно-

Важноста на политиките за развој на кластерите во
Република Македонија е препознаена во документите:
 Индустриска политика на Република Македонија
2009-2020 и
 Стратегија за иновации 2012-2020.

Улогата на Владата во градењето на кластерите
Политики за промовирање на поддршка
Стратегии кои овозможуваат поддршка
Државни службеници кои пружаат поддршка
Сè што придонесува со политичка воља да се постигне и да се
овозможи „ работите да се случат“.
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Кластерите се комплексни ентитети и широк спектар на интервенции може потенцијално да влијае на
нивниот развој. Предизвик е да се избере и распредели разноликоста на расположливите политики, за да се
постигне оптимален ефект.

Општи цели на стратегијата
Унапредување на
управувањето со
македонската кластерска
политика

Јакнење на
кластерите и кластерските
здруженија

Поттикнување
на иновациите и трансфер
на нови технологиии

Основање на
нови пазари и
интернационализација
на кластерите

Јакнење на знаење
и вештини за развој на
кластерите

Ефикасно користење на ЕУ фондовите
Унапредувањето на управувањето со кластерската политика ќе ја зајакне ефикасноста и одржливоста на
координацијата и соработката на сите институции кои се релевантни за кластерите. Стратегијата за развој на
кластерите во Република Македонија вклучува низа на различни мерки кои се координирани низ системот за
управување. Доброто управување ќе обезбеди успешно спроведување на сите мерки од Стратегијата и ќе ја
потпомогне нивната поврзаност и усогласеност.

ПРОЕКТ: Балканско-Црноморска Конференција за кластерите Охрид, септември 2016
2016
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Најдобар начин да се предвиди иднината е таа да се создаде. По седми пат, Балканско-црноморското
семејство на кластерите придонесе за создавање на подобра иднина во регионот, преку поддршката на
конференцијата „ДЕНОВИ НА КЛАСТЕРИТЕ 2016“, која се одржа во Охрид, од 22-24 септември 2016 година.

Градот Охрид беше град на кластери на Балканот 2016, кој даде одлична можност за средба на кластерите
од регионот на која тие разменија знаења и искуства, создадоа нови партнерства и сите заедно уживаа во
македонското гостопримство, вкусна храна, вино, историја, природата и музиката.

Претставници на мрежата TCI: г-дин Ифор Фовис-Вилијамс, Нов Зеланд;
д-р Данка Милојковиќ, Србија; и г-дин Ларс Албек, Данска

Оваа конференција собра повеќе од 150 експерти за економски развој базиран на кластери, академици и
експерти за кластеринг од 5 континенти: Азија, Австралија со Океанија, Северна Америка, Африка и Европа; 27
земји беа вклучени во подготовката и имплементацијата на применети и академски предавања: Нов Зеланд,
Јужна Кореја, САД, Малави, Австралија, Франција, Италија, Холандија, Обединетото Кралство, Тунис, Црна Гора,
Данска, Германија, Австрија, Чешка, Полска, Словенија, Унгарија, Хрватска, Романија, Бугарија, БиХ, Албанија,
Грција, Турција, Македонија и Србија.
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Едно од најважните достигнувања на конференцијата е потпишувањето на големата транснационална
спогодба за соработка помеѓу Јужна Кореја и Балканското кластерско семејство, иницирана од д-р Данка
Милојковиќ, директор на Куќата на кластерите и член на Управниот одбор на Глобалната мрежа TCI.
Претставниците од здруженијата на кластери од Унгарија, Бугарија, БиХ, Хрватска, Србија, Чешка, Романија,
Македонија, Албанија и Словенија го потпишаа меморандумот за соработка со Универзитетот Кејмунг Даге,
Јужна Кореја, чиј претставник беше проф. Геунву Ру (Geunwoo Ryu), декан и иницијатор на Глобалната мрежа на
TCI Азија со Океанија. Општата цел на Договорот е поврзување на транснационалните региони врз основа на
развојот на твининг програмите за истражување и развој.

Следната 2017 година, Денови на кластерите се одржаа во Дубровник, Хрватска, и Ниш, Србија, а учествуваа
и претставници од нашата земја.

Дунавски женски клуб на кластери: д-р Данка Милојковиќ - Србија, д-р Павла Брускова - Чешка, г-ѓа Зденка
Месиќ - Хрватска, г-ѓа Кристина Леукута - Романија и д-р. Николина Трајаноска – Македонија.
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ПРОФИЛ НА КЛАСТЕРОТ ЗА ТЕКСТИЛ: ТТА – КТ

деловни организации и донатори, воспоставување
и одржување релација со образовни институции,
како и воспоставување на соработка со кластери во
регионот и пошироко. Таа е иницијатор и е вклучена
во креирање на предлог-проекти за кластерот,
вклучувајќи креирање на проектна идеја и градење
на македонската текстилна индустрија и нејзините
производни можности.

Наташа Сивевска е ехнолог-текстилен инженер
со 24 години активност во секторот текстил и облека,
покривајќи ги областите за извозни активности,
лобирање и застапување, истражување на пазар,
поврзување со купувачи и развој на проекти.
Своето огромно искуство во овој сектор го има
стекнато како организатор на извозни активности во
водечката извозна компанија ИНТЕКС, работеќи на
организирање на производство и извоз за „Адидас“
(ADIDAS), Германија и „Волмарт“ (WALL MART)
Америка. Од 2005 година ја извршува функцијата
Извршен директор на Текстилно трговско здружение
- Текстилен кластер и со својата експертиза придонесува за исполнување на главната цел на
кластерот: подобрување на конкурентноста на
македонските текстилни компании.
Нејзината професионална кариера вклучува
активности и функции во кластерот како организирање на оперативно, финансиско, стратегиско
и акционо планирање за кластерот, координирање
и поддршка на членовите во нивните активности –
промоција, јакнење на капацитетите, конкурентност,
секојдневна комуникација со владините институции,
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Наташа Сивевска е член на Советодавното тело
на водечката кластерска организација во регионот
„Кластер хаус“ („Cluster house“) од Ниш, Србија и
редовно учествува на регионалните кластерски
конференции, средби и настани, како и во креирањето
на кластерски политики. Исто така, е членка на
Комитетот за текстил во Македонскиот институт
за стандардизација, кој работи на имплементација
на европските текстилни стандарди, како и член
на Советодавното тело при Царинската управа на
РМ. Врз основа на нејзината голема експертиза
во текстилниот сектор, таа беше вклучена во
креирањето на Стратегијата за развој на македонската
текстилна индустрија и акциониот план за нејзина
ревитализација, финансирани од Министерството за
економија.
Г-ѓо Сивевска, вие сте извршен директор на
ТТА-КТ повеќе од 10 години. Раскажете ни ја
историјата на кластерот и активностите кои ги
реализиравте во овој период?
Текстилното трговско здружение – Текстилен
кластер оваа година бележи јубилеј од 15 години
постоење. Здружението е формирано во 2003 година а
една година подоцна е оформен и Текстилниот кластер
во склоп на проектот на УСАИД за конкурентност
МЦА 2000. Овие две тела во 2005 година се спојуваат
и оттогаш функционираат како водечка кластерска
организација за поддршка на бизнисот и извозните
активности во текстилниот сектор. Активностите
главно се поделени во 3 области: Извозна промоција и
конкурентност, застапување и лобирање и кластерска
интернационализација.
TTЗ-TК во моментов има 82 македонски членки,
водечки компании во земјата, претежно мали и

средни претпријатија производители на машка,
женска, детска, работна, трикотажна облека и слично,
но исто така и претставници на машини за текстилна
индустрија, претставници на помошни материјали,
агентури, транспортни компании и слично, како и 2
членки странски компании. Текстилниот кластер е
раководен од извршен директор со висока позадина
во текстилниот сектор, предводен и во консултации
од Претседател, 15 члена на Одбор на директори
(Управен одбор) и координатори на работни групи.
ТТЗ-ТК има 5 работни групи: развој на човечки
ресурси (семинари и обуки), продуктивност и
квалитет (семинари и обуки), преговори со владини
институции (лобирање и застапување), промоција
на извозот (B2B настани, истражување на пазарот,
стратешко планирање) и работна група за заеднички
набавки.
Кои беа главните предизвици со кои се среќававте во текот на овие години? (членство,
финансии, поддршка од институции и сл.)
Најголем предизвик секако беше кластерот да
остане одржлив и по завршувањето на донаторските
проекти и ние, еве, успеaвме да го постигнеме тоа.
Со зголемување на понудата на услуги и активности
успеавме да го зголемиме бројот на активни членки
од 50 на речиси 90 членки и уште дополнителни
педесетина активни корисници на нашата онлајн
платформа. Кај нас членуваат водечките извозно
ориентирани текстилни компании кои всушност
заземаат 2/3 од целокупниот текстилен сектор. Покрај
финансиите од членарина, активно учествуваме и
на домашни и меѓународни повици со проекти кои
дополнително ги јакнат капацитетите на Текстилниот
кластер и влијаат на неговиот позитивен раст и развој.
Досега имаме неколкукратно добиено средства за
реализација на проекти од Програмата за поддршка
на кластерско здружување при Министерството за
економија, а имаме реализирано и 4 проекти од ИПАЕУ програмата за погранична соработка со Бугарија,
како и неколку регионални проекти меѓу кои и
проектот со Европската конфедерација за текстил и
облека ЕУРАТЕКС од Брисел. Низ годините од нашето
постоење сме биле поддржани и од неколку странски
организации присутни во Македонија како што се
УСАИД, ГИЗ и СИППО, со кои сè уште соработуваме на
реализација на одредени проекти.
Кажете ни нешто за
активности на кластерот?

интернационалните

Имајќи го предвид извозниот карактер на македонскиот текстилен сектор, интернационализа-

цијата игра голема улога во организацијата на
кластерските активности. Во таа смисла активностите
се поделени во две насоки:
1. активности за интернационализација на нашите
членки
2. активности за интернационализација на кластерот
Во првиот дел активностите се насочени кон:
истражување на пазари, учество на меѓународни
саеми, организирање на Б2Б средби во странство,
промоција на македонскиот текстилен сектор на
настани и конференции во таргетирани странски
пазари итн. Тука би го споменала и последното
учество на саемот за мода MUNICH FABRIS START во
Минхен на кој 6 членки на кластерот поддржани од
Инвест Македонија и СИППО ги презентираа своите
производни можности и остварија значајни контакти
со потенцијални купувачи од Германија, но и од ЕУ. Во
вториот дел акцент е ставен на интернационализација
на самиот кластер и негово поврзување со сродни
организации и кластери од Европа и пошироко,
со крајна цел размена на искуства, јакнење на
капацитетите и зголемена препознатливост. Во таа
насока Текстилниот кластер е редовно присутен на
кластерските конференции кои се организираат во
регионот, но и пошироко, а воедно има потпишано
и меморандуми за соработка со 6 сродни кластерски
организации.
Еден од позначајните проблеми за текстилниот
сектор е недостаток на квалификувана работна
сила. Каква е соработката на овој план со
образовните институции?
Недостатокот на квалификувана работна сила е
огромен проблем со кој се соочуваат сите индустрии,
а посебно текстилната индустрија, имајќи го предвид
трудоинтензивниот карактер на истата. На овој
проблем треба структурно да се влијае на повеќе
нивоа и тоа: Владата, образовните институции и
кластери/здруженија, како и самите компании.
Текстилниот кластер низ годините воспостави добра
комуникација и соработка и со високите и со средните
образовни институции со кои има реализирано и
неколку проекти кои се однесуваат токму на развојот
на човечки ресурси и подобрување на вештините на
работниците. Она на што треба понатаму да се работи
е воведување на дуалниот систем на образование
што ќе овозможи производство на кадар со поголемо
практично искуство, но паралелно треба да се работи
и на кариерно советување и промоција на секторот
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со цел привлекување и задржување на млади луѓе во
текстилната гранка.
Кои услуги им ги нудите на вашите членки?
Текстилниот кластер преку различни форми
на анкетирање прибира информации од своите
членки за потребите што истите ги имаат, како и за
проблемите со кои се соочуваат, и на тој начин го
одредува правецот во кој треба да ги насочи своите
активности и да развие соодветни услуги.
Воглавно услугите може да се поделат во три
области: промоција и поврзување со странски купувачи; истражување и развој на човечки ресурси
и односи со владини институции и пристап до
финансии. Во таа насока како услуги организираме:
учество на саеми, промоција на членките на две
онлајн платформи, нивно поврзување со потенцијални купувачи (директно или преку Б2Б настани),
но и јакнење на капацитетите на компаниите и
нивната конкурентност преку организирање обуки
за продуктивност, организација на производство,
придвижување кон повисок степен на додадена
вредност и производство на готов производ, како
и за воведување на социјални стандарди за работа.
Делот на односи со Владата секако е многу важна
услуга преку која се реализира директен контакт со
одредени Владини министерства, со цел да се најдат
соодветни решенија на проблемите со кои се соочува
текстилниот сектор, а секако не помалку важен е и
делот за пристап до финансии.
Што мислите за меѓукластерската соработка и
како истата може да се унапреди?
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Веќе споменав дека Текстилниот кластер има
потпишано меморандуми за соработка со неколку
сродни кластери во регионот, но и пошироко, како на
пример со Норвешкиот моден кластер. Целта на оваа
соработка е размена на искуства и информации како
и меѓусебно поврзување на членките. За жал имаме
многу малку потпишани меморандуми за соработка
со кластери од Македонија и тука треба да ставиме
акцент во идниот период. Од кластерите во Македонија
имаме одлична соработка со Македонското модно
здружение – Моден кластер и со Здружение кластер
за креативни индустрии – „Креатива“, но сметам дека
има простор за квалитетна соработка и со останатите
кластери со кои имаме заеднички проблеми, а еден
од нив е недостатокот на квалификуван кадар. Во таа
смисла, преку унапредена соработка и со заеднички
активности може да постигнеме поголеми резултати
во насока на задржување на младиот кадар во земјава
и негов стручен развој за индустриските гранки.
Каква поддршка во иднина очекувате за кластерот, за да може да постигне повисоко ниво на
развој?
Министерството за економија најави за следната
година да издвои значително повисоки средства
за програмата за поддршка на кластерите. Доколку
тоа се реализира, ние како кластер секако ќе
аплицираме на повикот со проект кој ќе овозможи
понатамошна надградба на нашите капацитети и ќе
ја зајакне нашата позиција како еден од водечките
кластери во земјава. Тоа ќе ни овозможи понатаму
да конкурираме и за носители на „бронзена етикета“
во Европската фамилија на кластери со тенденција

постепено да се достигне и сребрената и златната.
Една ваква мерка за поддршка со значителен фонд на
средства за кластерите, ќе ја приближи Македонија
кон програмите за кластерска поддршка што ги
нудеа земји во регионот како Словенија и Хрватска,
а за кои ние често слушавме учествувајќи на неколку
кластерски конференции во земјава и пошироко.
Секако се надеваме и на реализација на неколку
проектни апликации кои ги подготвуваме, или се во
фаза на одобрување во делот на ИПА програмите
на ЕУ како и од донаторски организации активни во
Македонија. Во моментот имаме поддршка од СИППО
и Инвест Македонија во делот на извозната промоција,
очекуваме и поддршка од БЕП проектот на УСАИД, а
можна е и идна соработка со ГИЗ. Она што е извесно
е дека во декември 2018 година почнуваме со еден
тригодишен проект од „Еразмус +“ програмата, што
ќе биде ново и големо искуство за нас и се надеваме
на позитивна соработка со партнерите од Летонија,
Белгија, Шпанија, Португалија и Романија.

Текстилниот кластер за своите членки понуди услуга
преку која им беа доставувани на членките детални
информации за повикот, им беа договарани средби
со соодветни советници од ФИТР заради утврдување
на потребите и одредување на мерката во која може
да аплицираат, и им беа понудени консултанти со кои
ќе можат да работат на изготвување на конкретни
апликации. Оваа услуга кластерот и понатаму ќе
ја развива и нуди на своите членки при следните
повици, но и во соработка со ФИТР ќе ги информира
за веќе реализираните проекти и постигнатите
резултати од истите. Во иднина очекуваме ФИТР да ги
зајакне релациите со организациите за поддршка на
бизнисот вклучително и Текстилниот кластер, со цел
да се креираат соодветни програми кои се потребни
на бизнис заедницата.

Кажете ни нешто за соработката со ФИТР
и резултатите од таа соработка остварени во
последниот повик на Фондот?
Текстилниот кластер како репрезент на
македонската текстилна индустрија предводен од
Претседателката на кластерот Маријана Перковска
имаше низа средби со Владини претставници за
проблемите во текстилниот сектор и посебно за
делот на поддршката од ФИТР. Во преговори со
Владата, на наше големо задоволство успеавме
да го постигнеме критериумот - зголемување на
бројот на вработени за последните три години како
услов за учество во проектите, да биде изоставен
за текстилниот сектор заради специфичноста на
гранката и недостатокот на работна рака. Тоа во
голема мера влијаеше компаниите од текстилниот
сектор да размислуваат да аплицираат со проекти за
средства од ФИТР и дел од нив да добијат поддршка.
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ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА КЛАСТЕРИТЕ

Министерство за економија во согласност
со своите стратешки определби за зголемување
на конкурентноста на македонската економија,
на годишно ниво ја спроведува „Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за
2018 година“ (Сл. Весник на РМ бр.17 од 26 јануари
2018 г.) Во делот В: Поддршка и развој на кластерското

здружување – беа предвидени средства во вкупен
износ од 5.000.000,00 денари, кои беа распредени на
16 апликанти кои конкурираа на јавниот повик.
Еден од проектите кои се поддржаа оваа година
беше проектот на кластерот „Креатива“ од Штип:
„СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНИОТ
ПОТЕНЦИЈАЛ НА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН“.

КЛАСТЕР „КРЕАТИВА“ - ШТИП
индивидуалци од областа на креативните индустрии
(архитектура, дизајн, музички фестивали и културни
настани, литература, занаетчиски производи, танци,
културно наследство, мода).

Кластерот „Креатива“ беше основан во март 2015,
како резултат на иницијативата и активностите во
рамките на проектот за меѓугранична соработка
помеѓу Република Македонија и Бугарија, финансиран
од Европската Унија. Во него членуваат 33 членки, мали
претпријатија, здруженија и културни институции и
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Проектните активности за реализација на
овогодишниот проект: „СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА
РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ИСТОЧНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН“.
започнаа
со
длабинско
истражување зa потенцијалите на Регионот во
доменот на креативните индустрии. Промоцијата и
обуките за поттикнување на креативните индустрии
се фокусираа на градење на капацитетите на
вработените во креативните индустрии, за да можат
да ги зајакнат и прошират своите бизниси. Различните
потреби за обука, образование и консултации
беа утврдени врз основа на повеќе состаноци со
засегнатите страни. Според оваа активност прво се
идентификуваа постојните креативни индустрии и
нивните потенцијали.
Во рамките на проектот се изготви документот:
„Мапирање на креативните индустрии и
потенцијали на Источниот плански регион“.

МАПИРАЊЕ НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ
НА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Документот ги опфаќа целите на мапирањето на
креативните индустрии, националните статистики
и развој на мапирањето на креативните индустрии,
важноста на развојот на креативните индустрии,
видови креативни индустрии, состојби во одделните
сектори на креативните индустрии, креативните

индустрии во локалните заедници, општи насоки
за развој на креативните индустрии во Источниот
плански регион, како и креативните потенцијали на
Источниот плански регион. На база на спроведеното
мапирање на креативните индустрии и потенцијали
на Источниот плански регион, како три сектори со
најголем потенцијал се издвоија:
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1. Модата како креативен вид на индустрија
2. Туризмот како цел сектор, со посебен акцент
на угостителските услуги од прехранбената
индустрија и
3. Информатичките индустрии како поддршка
на сите сектори на база на новиот пристап и
примена на оваа индустрија во сите домени.

1. Да се биде моден дизајнер може да звучи
како посакувана работа од соништата, улогата е
предизвикувачка, а индустријата компетитивна.
Модните дизајнери, работат на дизајнирање на облека
и модни колекции. Типично се специјализирани за
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една област на дизајн, како спортска облека, детска
облека, обувки или галантерија.
Текстилните дизајнери треба да се полни со
многу иницијативи, како и талент за да работат во
текстилниот сектор. Многу од текстилните дизајнери
се самовработени, додека другите работат како дел
од тимот за дизајн во текстилните компании. Модните
дизајнери може да се се вклучат во изработка на
разни рачни работи за домаќинството или подароци,
кои може да им отворат нови перспективи и патеки
во нивната кариера.

2. Туризам
Покрај надалеку прочуената штипска пастрмајлија,
која веќе е заштитен кулинарски бренд на градот под
Исарот, тука се и бројните специјалитети кои може
да се произведат од оризот, кој е карактеристика
на овој регион, како и можностите кои ги пружаат
духовното и материјалното културно наследство
кои се пренесуват преку песната, орото, народните
обичаи и традиционалната кујна.
Тука се и потенцијалите со кои располага
Малешевијата, пред сè прекрасната природа,
чистиот и здрав воздух со најголема концентрација
на кислород, здравата храна, богатството од шумски
плодови и лековити треви, локалните специјалитети
наделеку познати по својот квалитет.

3. Секторот на информатички технологии, со
лепезата на производи кои ги развива во функција
на поддршка на развојот на останатите индустриски
сектори, може да претставува уште еден надежен
сектор, кој во иднина би требало да се негува во
регионот, како и да му се пружи несебична поддршка,

како од страна на компаниите во регионот, така и од
локалната заедница. Активностите на секторот треба
да бидат насочени кон: дигитализација на креативните
индустрии; подобра статистика/податоци за следење
и оптимизирање на користењето на фондовите на ЕУ.
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КАКО ДО ЕТИКЕТА ЗА ОДЛИЧНОСТ НА КЛАСТЕРИТЕ

Висококвалитетното управување со кластерите
е клучен елемент на успешните кластери од светска
класа. Силното управување е од клучно значење
за кластерските организации за обезбедување на
професионални услуги за кластерските фирми, за
помагање на компаниите успешно да пристапат
до светските пазари, како и за подигнување на
иновативниот капацитет и конкурентноста на
кластерските фирми.

Активностите развиени во рамките на ЕИОК се
спроведуваат од страна на:

За да се создадат повеќе кластери од светска класа
низ ЕУ преку зајакнување на кластерната одличност
(извонредност), Комисијата во 2009 година ја отпочна
Европската иницијатива за одличност (извонредност)
на кластерите – ЕИОК.
Главната цел на EИОК беше да се создаде
методологија за компарација на кластерските
организации за подобрување на нивниот процес на
внатрешно управување и начинот на кој тие нудат
услуги. Исто така, ЕИОК се обиде да развие материјали
за обуки за да им помогне на кластерските менаџери
да ја подобрат сопствената менаџерска способност.
За валидација и примена на алатката за benchmark
и материјалите за обука, беа објавени два повика за
предлог-проекти во рамките на CIP во 2011 и 2013
година и беа финансирани 8 пилот-проекти.

 Европската фондација за кластерка одличност
(http://www.clusterexcellence.org) која ќе ги
одржува и ажурира материјалите за обука и
ќе организира активности за обука за кластер
менаџерите.
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 Европскиот Секретаријат за анализа на кластери
(https://www.cluster-analysis.org), кој понатаму ќе
ја подобрува и ажурира алатката за споредба, но
и ќе обезбедува обуки за тоа како да се користи
оваа алатка и како да се управува со процесот на
етикетирање; и

До мај 2014 година, 566 организации од кластери
од 35 земји ја имплементираа методологијата на
benchmarking на ЕУ и ја добија бронзената ознака за
одличност на кластер, а 42 од нив ја носат златната
етикета. Програмата за одличност на кластерите под
COSME ќе продолжи да ги поддржува напорите за
benchmarking и обуки за кластерските организации
и бизнис мрежите за кластерска одличност преку
годишни повици за предлог-проекти. Првиот повик
беше објавен во јули 2014 година.

БРОНЗЕНА, СРЕБРЕНА И ЗЛАТНА ЕТИКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА КЛАСТЕРИТЕ

Секој кластер се анализира на база
спроведено интервју со менаџерот
на кластерот, од страна на експерт на
Европскиот Секретаријат за анализа
на кластерите.

Кластерите кои сакаат да одат
понатаму во второ оценување, после
1,5 до 2 години од првото оценување
се стекнуваат со сребрена етикета.

За да се стекне со етикета за квалитет, кластерот
го изразува својот интерес преку поднесување
апликација и плаќање на одредена сума која е
наменета да се покријат трошоците за процесот
на етикетирање (ценовникот за услугите кои се
достапни е објавен на веб страницата на Европскиот
Секретаријат за анализа на кластери). Оценувањето
на кластерот се спроведува од страна на експерт
кој врши интервјуирање на менаџерот на кластерот
во времетраење од 3 часа. Експертот ги оценува
индикаторите кои се од интерес и врз основа на
анализата подготвува индивидуален извештај за

Златната етикета за квалитет
потврдува дека кластерот покажува
високо софистициран менаџмент на
кластерот.

испитуваниот кластер кој вклучува и препораки за
понатамошно подобрување во насока на стекнување
на повисока етикета за квалитет.
Европскиот секретаријат за анализа на кластерите
располага со експерти за benchmarking на
менаџментот на кластерите. Притоа, експертите кои
се сениори ја вршат анализата и оценувањето при
златна етикета за квалитет, додека независни експерти
најмени од страна на Секретаријатот и обучени од
страна на сениорите го вршат оценувањето при
бронзена етикета за квалитет.
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Изработено од тимот на:

Ул. 8-ми Септември, бр. 2-9 1000 Скопје
Република Македонија
e-mail: info@ncdiel.mk
http://ncdiel.mk
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