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Резюме
Напредъкът по отношение на завършването на програмата е стабилен: 223 oт 262
договорени проекта, съответно 85% от тях, са сключени и няма критични проекти.
Общо израсходваните средства по програмата в края на януяри 2014 г. вълизат на
94,53% от бюджета. Договореното съвместно финансиране е достигнало сумата от 3,3
милиона евро, докато забелязаните парични доходи възлизат на почти 25 милиона
евро.
Повечето данни сочат, че програмата ще има значително влияние върху местното
развитие и трудоустрояването. Вече са ангажирани 120 лица във временния обект на
фабриката Геокс, докато изкопните работи върху парцела, предназначен за
изграждане, са в ход. Въпреки, че е нужно Зелената зона в Лесковац да напредва побързо, Градският съвет прие рамката за дейности, които могат да направят зоната пофункционална, а създадени са и условия за даване на площи под наем и компаниите
публично са повикани да инвестират в зоната.
Голям напредък е осъществен в рамките на новите дейности в областта на родовата
равноправност, която финансира швейцарското Правителство на стойност от 402.850
евро. Индивидуално, най-значителен проект представлява осигуряването на
оборудване за родилния дом в Прешево на стойност от 255.000 евро. Тази
интервенция е в самият върх на листата за приоритети на Правителството на Република
Сърбия за южната част на страната, a с ня са създадени и условия за повторно
откриването на родилен дом след 24 години. Предвижда се 400 жени от Прешево и
околността годишно да раждат тук вместо да пътуват в околните градове.
Приключили са няколко активности: Фонд за участие на гражданите, местна
инфраструктура, техническа документация, програмно бюджетиране, сертифициране
на системата за управление на качеството, както и кампаниите за повишаване на
общественото съзнание. Проектите за подкрепа на застрашените групи показаха добри
резултати. Приключи изграждането на водопроводната система в Йелашница
(Сурдулица), която овъзможи достъп до питейна вода за 1.670 граждани, 400 от които
са Роми. В Нови Пазар е предоставен микробус на Регионалния център за дневен
престой и трудово ангажиране на лица с интелектуални затруднения, който ще се
използва за транспортиране на 60 потребители на центъра.
След четири посещения на високо равнище през четирите месеца, включително три
посещения на посланика на Делегацията на ЕС в Сърбия, 27 съобщения за пресата и
445 медийни доклади, ясно е, че съобщенията за развитие, които изпраща програмата,
са достигнали до аудиторията, която е много по-голяма, от преките бенефициенти в
Южна и Югозападна Сърбия.
Парламентарните избори, които са насрочени за 16 март могат да представляват
пречка при затваряне на дейностите по програмата, тъй като е необходима подкрепата
на общините до последния ден заради заключителните одитни посещения, събиране
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на общински документи които липсват, а които ще служат като източник за проверка на
работата на програмата, последните срещи за оценка, възвръщаемост на излишъка на
средства, пренасяне на оборудвания и т.н. Въпреки това, програмата е решена да
завърши работата навреме и да се създаде много по-здрава основа, отколкото преди
четири години за бързо развитие на Южна и Югозападна Сърбия.
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