
 
 
Проектот е кофинансиран од ЕУ               Национална платформа за женско претприемништво 
 

        

  
  

Здружение на бизнис жени/ ул.Христо Татарчев, бр.25, 1/3, 1000 Скопје / contact@abw.mk 

Проектот е имплементиран од: Институционален покровител 

 Прв годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво 

НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

 

Прв ден: 18.11.2021 (четврток) 

Вмрежување, размена на искуства & добри практики 

09:30 – 10:00 Регистрација на учесници  
10:00 – 10:15 ОТВАРАЊЕ НА САМИТОТ  

Поздравно обраќање 
 Mr. David Geer - Амбасадор на ЕУ, шеф на Делегацијата во Северна 

Македонија (tbc) 
 Г-дин Фатмир Битиќи - Заменик на Претседателот на Владата задолжен 

за економски прашања, координација на економските ресори и 
инвестиции (tbc) 

 Г-дин Крешник Бектеши – Министер за економија 
 Г-ѓа Данела Арсовска – Градоначалник на Град Скопје 
 Г-ѓа Валентина Дисоска - Претседател на Националната платформа за 

женско претприемништво 
10:15 – 10:20 Преглед на видео од проектот 
10:20 – 11:20 Свечено доделување на национална награда: 

„ИЗБОР НА ЖЕНА - ПРЕТПРИЕМАЧ НА ГОДИНАТА 2021”  
 
Обраќање на наградените жени претприемачи 

 Жена претприемач избрана за најдобрa жена претприемач во 
категоријата микро компании  

 Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во 
категоријата мали компании  

 Жена претприемач избрана за најдобри жена претприемач во 
категоријата средни компании  

 
11:20 – 11:35 Кафе пауза 
11:35 –12:20 Панел 1: „Меѓународни искуства и успешни приказни во поддршка на 

женското претприемништво” 
 
Панел дискусија на меѓународно и  регионално ниво  (Online или снимено) 

 Г-ѓа Елисабета Георгиева - Програмски менаџер, Делегација на 
Европската унија 

 Г -ѓа Wendy Diamond, Претседател на Организацијата за денот на 
женското претприемништво  

 Г -ѓа Virginia Littlejohn  – Претседател и Извршен директор на 
Quantum Leaps 

 Г -ѓа Katerina Haring - Потпретседател за Европа во FCEM 
 Г-ѓа Apostolina Tsaltampasi - Претседател на Здружението на 

бизнис жени СЕГЕ, Претседател на Балканската коалиција на бизнис  
жени 

 Г-ѓа Габриела Костовска Богоеска - Извршен директор на 
Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и  WEGATE 
координатор 

АГЕНДА 
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12:20-13:20 Пауза за ручек 
13:20 – 14:00 Панел 2: „Поглед кон иднината на женското претприемништво”  

(последици од Covid 19, преструктуирање и како треба да се движи понатаму 
женското претприемништво) 

 Г-ѓа Валентина Тасева – Директор на СЕМОС Едукација 
 Г-ѓа Даница Личенин Блажевска – Сопственик на Рептил маркети 
 Г-ѓа Васка Мојсовска  – Претседател на Национална федерација на 

фармери 
14:00-15:30 Б2Б состаноци (во живо)  

Закажување на состаноци преку веб платформа  

 

Втор ден: 19.11.2021 (петок) 

Препораки за политики & зголемен пристап до финансии 

09:30 – 10:00 Регистрација на учесници  
10:00-11:00 Национална платформа за женско претприемништвото – цели, резултати и 

идни чекори 
 Г-ѓа Емилија Андонова, Фондација за менаџмент и индустриско 

истражување - НПЖП Барометар 2021 - Преглед на потребите на 
жените претприемачи 

 Г-ѓа Мими Шушлеска Петкова, Сојуз на Стопански Комори  - 
Препораки на тематската група ,,Политики и програми за женско 
претприемништво” 

 Г-ѓа Даниела Антоновска, Национална федерација на фармери - 
Препораки на секторската група ,,Жени  во руралните средини и 
претприемништво” 

 Г-дин Александар Целески - Презентација на документ за 
политики „Жени во руралните области и претприемништвото“ 

 Г-ѓа Елена Блажевска, Здружение на бизнис жени - Идни чекори и 
активности на НПЖП 

Доделување на награди од проект 
 Најуспешна млада лидерка 
 Граѓански организации – добри парктики 

11:00 – 11:15 Кафе пауза 
11:15 – 12:15 Панел 3: „Програми и инструменти за финансирање на женското 

претприемништво” 
 Г-ѓа Тања Илијевска -  Раководител на Сектор за стратешко 

планирање, анализа и програми за поддршка на приватен сектор во 
Фонд за иновации и технолошки развој  

 Г-дин Јумни Адеми – Државен советник за претприемништво и 
конкурентност на малите и средните претпријатија во 
Министерство за економија 

 Г-дин Гоце Георгиевски – Раководител на сектор за рурален развој 
во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство  

 Г -ѓа Маја Столевска Костадинова - Регионален координатор, 
Меѓународен совет за Западен Балкан во ЕБРД  

 Г-дин Игор Андреев – PhD - Директор на Xfactor Акцелератор 
12:15-13:15 Работилница 1: Финансиски менаџмент   
13:15 –14:00 Пауза за ручек 
14:00-15:00 Работилница 2: Обезбедување на финансии/односи со инвеститори 
15:00-15:30 Заклучоци и затварање на Самитот 
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