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Conse-pp
Improving the conservation 
of the priority plants in the 
cross-border area

Подобрување на заштитата на 
приоритетните растенија во
прекуграничната област

Project beneficiaries
 Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, 

   Hellenic Agricultural Organization (Lead Beneficiary)
 Municipality of Thermi 
 Municipality of Debrca

 Public Enterprise for Managing and Protection 
   of the Multipurpose Area - JASEN

 Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – Hans Em Faculty of 
Forest Sciences, Landscape Architecture and Environmental Engineering 

Total Budget €1.189.618,29

Проектни партнери
 Институт за селекција на растенија и генетски ресурси (главен корисник)

 Општина Терми
 Општина Дебрца

 Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје - ЈАСЕН
 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за шумарски науки, пејзажна 

архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 

Вкупен буџет: €1.189.618,29
   

The project is co-funded by the programme Interreg IPA CBC Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
 in the frame of Priority axis 2: Protection of Environment – Transportation, Specific Objective 2.3: 

Sustainable management of protected areas, ecosystems and biodiversity

Проектот е кофинансиран од програмата Interreg IPA CBC Program CCI 2014 TC 16 I5CB 009 во рамките 
на Приоритетната оска 2: Заштита на животната средина - транспорт, специфична цел 2.3: Одржливо 

управување со заштитените подрачја, екосистемите и биодиверзитетот

Viola eximia subsp. eximia

Crocus pelistericus

Ranunculus cacuminis

Viola doerfleri

Dianthus myrtinervius

Sideritis scardica

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, 
the participating countries and the Managing Authority.



What is Conse-pp?
Conse-pp is a project of the Interreg IPA CBC “Greece – Republic 
of North Macedonia 2014-2020” Programme. It focuses on 
the documentation and conservation of threatened and range-
restricted native plants of the cross-border area, promoting 
citizens’ awareness for their protection. Conse-pp is based on the 
cooperation of five partners of the cross-border area:
 Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic 
Agricultural Organization Demeter (coordinator)     
 Municipality of Thermi
 Municipality of Debrca
 Public Enterprise for Managing and Protection of the Multipurpose 
Area - JASEN 
 Ss. Cyril and Methodius University - Hans Em Faculty of Forest 
Sciences, Landscape Architecture and Environmental Engineering
Conse-pp has a total budget of €1.189.618,29

Conse-pp includes actions that will contribute to the conservation 
of biodiversity of the cross border area, such as identification 
of risk-threats and documentation of prioritised plant species, 
methodology and infrastructures for their protection, and 
awareness actions. Some of the major actions include:
Institute of Plant Breeding and Genetic Resources: Botanical 
expeditions and documentation of the collected plant propagation 
material, development of a low altitude multi-purpose nursery for 
plant conservation actions, domestication and multiplication of 
prioritised plants, development of phytodiversity awareness spot, 
databases and GIS-application. 
Municipality of Thermi: Development of a botanic park (Kardia) 
and pocket parks with prioritised plants, environmental education 
courses on biodiversity and focal species, student competitions on 
biodiversity aspects and issues.
Municipality of Debarca: Exhibition centre for Belchisko wetland, 
training of 10 local guides.
Public Enterprise for Managing and Protection of the Multipurpose 
Area – JASEN: Fire detection system with drones and sensors, smart 
devices application concerning the local flora. 
Hans Em Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture and 
Environmental Engineering: Botanical expeditions, awareness data 
base and app. 

Conse-pp is 
1. Setting priorities for the most threatened and range-restricted 
plants of the cross-border area (Priority Plants).
2. Connecting scientific, conservation and protection bodies of the 
cross-border area setting common targets for the protection of 
phytodiversity.
3. Applying new methods in plant conservation and sustainable 
utilisation of plant genetic resources.
4. Developing the necessary infrastructure for the sustainability of 
the results.
5. Promoting the necessity for biodiversity protection by new 
innovative means.

Што претставува проектот Conse-pp?
Conse-pp е проект на програмата Interreg IPA CBC „Грција - Република 
Северна Македонија 2014-2020 година“. Тој се фокусира на документирање 
и зачувување на загрозени и просторно ограничени видови растенија во 
прекуграничната област, како и подигнување на јавната свест за нивната 
заштита. Проектот Conse-pp се заснова на соработка на пет партнери во 
прекуграничниот регион:
 Институт за селекција на растенија и генетски ресурси (главен корисник)
 Општина Терми
 Општина Дебрца
 Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје 
- ЈАСЕН
 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за шумарски науки, 
пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 
Проектот Conse-Pp има вкупен буџет €1.189.618,29

Проектот Conse-Pp опфаќа активности во прилог на зачувување на биолошката 
разновидност во прекуграничната област, како што се: идентификување 
на ризиците и опасностите, документирање на приоритетните растителни 
видови, методологија и инфраструктура за нивна заштита и активности за 
подигнување на свеста. Некои од главните активности вклучуваат:
Институт за селекција на растенија и генетски ресурси: Ботанички експедиции 
и документација на собраниот материјал за размножување на растенијата, 
развој на повеќе наменски расадник на мала надморска височина за 
спроведување на активности за зачувување на растенијата, адаптација 
и размножување на приоритетни растителни видови, развој на место за 
подигнување на свеста за растителната разновидност, бази на податоци и 
ГИС-апликација.
Општина Терми: Развој на ботанички парк (Кардија) и мини паркови со 
приоритетни растенија, едукација за животната средина со курсеви за 
биолошката разновидност и целните видови, студентски натпревари поврзани 
со аспектите и прашањата за биолошката разновидност.
Општина Дебрца: Изложбен центар за подрачјето на Белчишко блато, обука 
на 10 локални водичи.         
Јавно  претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје  
- ЈАСЕН: Систем за откривање на пожар со беспилотни летала и сензори, 
апликација за паметни уреди во врска со локалната флора.          
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за шумарски науки, 
пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“:  Ботанички експедиции, 
база на податоци за подигнување на свеста и апликација.

Проектот Conse-pp вклучува:
1. Дефинирање на приоритети за најзагрозените видови на растенија во 
прекуграничната област (приоритетни растителни видови).
2. Поврзување на научно-истражувачките и надлежните институции за 
заштита на прекуграничната област, утврдување на заеднички цели за 
заштита на растителната разновидност.
3. Спроведување на нови методи за зачувување на растенијата и одржливо 
користење на растителните генетски ресурси.
4. Развивање на потребната инфраструктура за одржливост на резултатите.
5. Промовирање на потребата за заштита на биолошката разновидност со 
нови иновативни средства.

Nepeta ernesti-mayeri

Paronychia macedonica 

Salvia pratensis subsp. bertolonii

Erodium absinthoides subsp. guicciardii

Sempervivum galicicum


