
Што треба да се посети во 
Маврово и Ростуше 

• Националниот парк Маврово  • Мавровското Езеро 
• Старата Мавровска црква

ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ВОЈ ПРОЕКТ УЧЕСТВУВААТ:

ОПШТИНА МАВРОВО 
И РОСТУШЕ

РЕГИОНАЛЕН СОВЕТ 
НА ДЕБАР

Контакти:

Албанска фондација за развој на локални капацитети 
(ALCDF)

Телефон: +355 (0)44 518 628 / Е-пошта: Info@alcdf.org
Интернет страница: www.alcdf.org 

Општина Маврово и Ростуше
Телефон: +389 (0)42 478 814

Интернет страница: www.mavrovoirotuse.gov.mk

Регионален совет на Дебар
Телефон:  +355 (0)21 822 324 / Е-пошта: Diberregion@mail.com

Здружение за активен туризам Истражувач 2018 Охрид 
Телефон: +389 (0)70 391 243

Е-пошта: mite_buza@yahoo.com

• Националниот парк Лура   • Планината Кораб
• Термалните извори (бања) во Пешкопеја  • Езерото Грама

Што треба да се посети во Дебар 
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ПРЕКУГРАНИЧНО 
ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕДИ: 
АВАНТУРИСТИЧКИ 
ТУРИЗАМ НА
ПОВИСОКО НИВО
ВО МАВРОВО 
И РОСТУШЕ 

ДИБРАИ

ОВОЈ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОД 
СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА



Прекуграничен велосипедизам: Следното ниво на 
авантуристички туризам е проект финансиран од ЕУ и 
спроведен во рамките на прекуграничната програма, Република 

Северна Македонија - Република Албанија.

Проектот се спроведува во Општината Маврово и Ростуше во 
Северна Македонија, как и во Општината Дебар во Албанија. 

Овие две општини делат заедничка граница, а благословени се 
со исклучително привлечни планински масиви, речни долини и 
традиционални села, со мошне добро сочувано природно 
наследство. Туристите на располагање имаат обемен простор да 
„си одат по својот пат“ во Дебар и Маврово - Ростуше, каде што 
најголемите богатства отануваат сé уште недопрени 
итрадиционални – токму тоа што сé повеќе о повеќе го бараат 

туристите. 

Овој проект ќе доведе до подобрување на понатамошната 
соработка, комуникација и размена помеѓу двете општини, 
истовремено промовирајќи го подрачјето како еден единствен 
регион, преку креирање велосипедистички патеки што ќе ги 
поврзуваат двете земји, посетителите, нудејќи слични искуства и 

висок квалитет на туристичките услуги.

 

За проектот :
Целите на нашиот проект се :
•  Подобрување на економските можности преку создавање 
    работни места

• Подобрување на инфраструктурата за развој на 
    авантуристичкиот туризам

• Подобрување на деловните можности во локалниот туризам

• Подобрување на промоцијата на прекуграничниот регион Маврово - 
Ростуше и Дибер, како ЕДИНСТВЕНА дестинација за авантуристички туризам

Корисници на нашиот проект :
• Домашни и странски туристи вклучени во авантуристички активности
• Локално население / фирми што нудат туристички услуги (сместувачки 
капацитети, ресторани, продавници за сувенири, супермаркети и мали 
продавници)
• Општините Маврово-Ростуше и Дебар
• Жители на подрачјето на проектот

Наши активности поврзани со 
видливоста на проектот :
• Промовирање на ПГ регион на 2 меѓународни и 3 национални саеми
• Промовирање на регионот преку патувања со покани за медиумите
• Промовирање на проектните активности и достигнувања на Фејсбук, 
  Инстаграм, ЈуТјуб, СПИС, visitdiber.com
• Промовирање на регионот преку доброволни седмици за изградба 
   на патеки

Градење на проектни 
капацитети:
• Програма за обука на 20 водичи за планински    
  велосипедизам според EO-MTBing стандардите на ЕУ
  за велосипедистички тури.

• Програма за обука на обучувачи (ToT) за 6 идни локални 
     водичи / инструктори

• Програма за обука развој на стручност кај градителите на 
        патеки, со цел да се обезбеди одржливост на градежните 
        работи на патеките.
• Обука на даватели на услуги на гостински куќи / сместување
• Размена на посети помеѓу вработените во центрите за 
  посетители

Инвестиции за подобрување на 
туристичките капацитети :
• Изградба и реновирање на 40 км природни планински велосипедски 
патеки, заедно со поставување патокази и инфо-табли според 
стандардот EO-MTBing
• Изградба на 2 мултифункционални центри за посетители
• Развој на дигитална мапа за мрежа од најмалку 40 км патеки.


