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Предговор
Почитувани читатели,
Пред Вас е првото издание од Профилот на организации/институции и проекти за
рурален развој чии издавачи се МЦМС и МРР на РМ.
Целта на Профилите е да се изгради, односно зајакне јавната поддршка за руралните
општини и заедници и да се подобри информираноста на целокупната јавност за
актерите и проектите за рурален развој.
Профилите опфаќаат 39 организации/институции и 56 проекти. Тоа не е конечната
бројка на актери кои се занимаваат со рурален развој, уште помалку конечниот број
на проекти кои придонеле за руралниот развој. Сепак, сметаме дека овие бројки се
добар почеток за консолидирање на сите активни актери на ова поле.
Во собирањето на податоците се водевме од принципот на доброволност. Веруваме
дека дел од организациите/институциите на кои им се обративме на почетокот беа
недоверливи кон уште едно пополнување на прашалници. Но, исто така веруваме
дека ефектите од ваквата база на податоци брзо ќе бидат видливи и ќе ги разуверат
и оние кои заради разни причини не се дел од публикацијата. Ова ќе ни овозможи
постојано да ја ажурираме, подобруваме и зголемуваме базата. Така, ќе се олесни
комуникацијата, а организациите и институциите активни на полето на руралниот
развој ќе имаат корисна алатка за подобрување на соработката и нивниот заеднички
настап таму каде што ќе биде потребно.
Им благодариме на сите учесници во подготовката на ова издание, кои со својот
придонес го овозможија неговото публикување.

Сашо Клековски и Александар Кржаловски
Одбор на директори на МЦМС			
		

Петар Ѓорѓиевски
Претседател на МРР на РМ
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Вовед
Позадина
Една од компонентите на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е руралниот
развој. Во моментот, македонскиот земјоделски и рурален сектор се соочува
со значајни предизвици, во однос на можностите за квалитетно земјоделско
производство, конкуренцијата од регионалните, од европските и од меѓународните
пазари, начините на подобрување на квалитетот на живеење во руралните средини,
отворање нови работни места итн.
Во таа насока, важен е ефективниот и добро координиран одговор на институциите на
државата при креирањето на соодветната земјоделска политика, прилагодувањето
на законската регулатива и реформите во јавните институции. Меѓутоа, во овој
процес исклучително потребно и важно е мобилизирање на сите други релевантни
актери кои директно или индиректно влијаат во земјоделскиот и во руралниот
сектор.
Овој потфат на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Мрежата
за рурален развој на РМ (МРР) е во таа насока, да ги стави на едно место актерите
односно организациите и институциите кои се активни во руралниот развој и
нивните проекти со што би се добила посеопфатна слика на она што се случува во
руралниот развој во Македонија.

Термини и дефиниции
Руралниот развој во оваа публикација е одржлив развој кој треба да придонесе
во социјалната кохезија. Ваквиот рурален развој опфаќа поддршка на развојот
на капацитетот на локалните самоуправи и другите локални форми (во руралните
општини) за одржлив локален и рурален развој со подобрени јавни услуги за
граѓаните во руралните заедници и подобрена рурална инфраструктура.

Методологија и пристап
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Профилите на организации, институции и проекти за рурален развој ги издаваат
МЦМС и МРР. Ова е прво издание на Профилите.
Учеството во Профилите беше доброволно. До заинтересираните беше испратен
јавен повик, преку дневниот печат, а повикот беше дистрибуиран и низ изданијата
на МЦМС (е-билтенот и веб страницата).
Освен јавниот повик, подготвена е листа на државни институции, меѓународни
организации (владини, меѓувладини и невладини) и граѓански организации до кои
е испратена покана за вклучување во публикацијата.
За прибирањето на податоците подготвени се два прашалника. Прашалникот
за профил на организации/институции во Македонија кои работат на полето на

руралниот развој беше наменет за прибирање на информациите за организациите.
Прашалникот за профил на проект имаше за цел да ги собере информациите за
проектите што тие организации ги спровеле.
Прашалниците се подготвени од проектниот тим на МЦМС.

Податоци во Профилите
За секоја организација во Адресарот се вклучени основни податоци: име и акроним
(доколку е доставен), адреса и телефон/факс, е-маил адреса, веб страница. Потоа,
вклучени се и следните општи податоци: матичен број, единствен даночен број,
број на жиро-сметка, депонентна банка и лица за контакт. Во делот на индексот
презентирани се податоците: визија, мисија и цели на организацијата, сектори на
дејствување, типови активности, целна група, публикации, ниво на дејствување,
членства, соработки, број на членови, број на активни волонтери, материјални
ресурси (канцеларија и опрема) и буџет.
Презентирањето на податоците е направено по азбучен ред, според називот на
организациите. Организациите се поделени во две групи: 1) државни организации
и институции и 2) здруженија и фондации
Кај проектите, презентирањето го следи истиот принцип. Проектите се групирани
по организации. Азбучниот редослед е направен според називите на организациите
што ги спроведувале (во случај на повеќе спроведувачи, земена е првата наведена
организација во прашалникот).
Во изданието се појавуваат неколку кратенки: нт - нема таков податок (доколку
организацијата нема точни податоци); нд - не е достапен (организацијата не сака
тој податок јавно да биде публикуван); нп - не е применлив (ваков податок за орга
низацијата не е применлив) и ст - службен телефон. Во сите случаи каде што покрај
ставката нема никаков податок, значи дека организацијата не го доставила тој
податок.
Имајќи предвид дека прибирањето на податоците и подготовката на печатеното
издание на Профилите траеше неколку месеци, не е исклучена можноста дел од
податоците во меѓувреме да се променети.
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 ДРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ/ИНСТИТУЦИИ
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Агенција за
поттикнување
на развојот на
земјоделството

Адреса: Климент Охридски, Пелагонка II, 5/3, п. фах: 18, Битола
Телефон: 00389 (0)47 228 330
Факс: 00389 (0)47 228 370
Е-пошта: agencija@t-home.mk
Веб-страница: www.agencija.gov.mk
Број на регистрација: Закон за основање сл. весник бр. 3/98
Матичен број: 5214513
ЕДБ: 4002998132140
Жиро сметка: 140021524563714
Банка депозитор: НБРМ



Лица за контакт: Јордан Кузмановски, с.т. 00389 (0)47 228 330, 00389 (0)72 244
474, agencija@t-home.mk

Индекс
Визија
Да бидеме високопочитуван и препознатилив советодавен центар меѓу земјоделците во функција на примена
на најсовремените научни и технички сознанија насочени кон современо земјоделско производство

Мисија
Давање висококвалитетна советодавна услуга на терен на индивидуалните земјоделски стопанства, со цел
подобрување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство во рурални и пазарно ориентирани
средини

Цели
Унапредување на квалитетот на советодавната услуга: подобрени знаења на советниците по специјалности и
трансфер на знаења кај земјоделските производители во процесот на земјоделското производство; креирање
и испорака на пакети на советодавни услуги од областа на земјоделското производство по специјалности;
информирање и воспоставување одржлива соработка на АПРЗ со чинителите во имплементација на НПАА во
насока на зајакнување на капацитетите со соодветни човечки и финансиски ресурси.
1. Поддршка во креирање и спроведување развојни проекти: информирани земјоделски стопанства; давање
поддршка во изработка на бизнис-планови на секој апликант обратен до АПРЗ; едукативна и информативна
кампања за искористување на претпристапните фондови за ЕУ-ИПАРД; Спроведување навладини мерки од
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството, Програмата за рурален развој, Програмата за органско
земјоделско производство и др.; Давање поддршка за реализација на проекти кофинансирани од буџетски и
меѓународни средства кон локални самоуправи, проекти за меѓугранична соработка и сл.; Унапредување на
заштитата на животната средина во процесот на земјоделското производство.
2. Надградба на базата на податоци - систем за мониторинг на фарма/мрежа на сметководствени податоци
за фарма: воспоставена сметковдствена евиденцкаЗС; подобрување на софтверското решение во функција
на корисниците; континуитет на одржливост на ФМС/ФАДН (прибирање, внес и обработка на податоци од
фармите); подобрен квалитет на податоци во базата.
3. Зајакнување на институционалните капацитети: целосна имплементација на дефинираните системи од
функционално-организациската анализа во насока на зајакнување на капацитетитите; обезбедување непречен
проток на информации и документација и развој на ИТ; подобрување на транспарентноста на работењето;
функционирање на Стратешкото тело, координативните групи, советодавните одбори; практицирање на
финансискиот систем според видови активности.
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Сектори на дејствување

земјоделство, екологија, стопанство и економија, социјална политика, земјо
делство, вработување/генерирање приходи, неформално образование

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

општа целна група, младина и студенти, жени, стари лица, невработени,
претприемачи, етнички заедници

Публикации

Прилози во печатени медиуми (2004); Публикација во годишни конференции
на Пачиоли (2005); Прилог во Годишен земјоделски извештај на МЗШВ (2005);
Информативно гласило Современ земјоделц (2008)

Ниво на дејствување

локално, регионално – 74 канцеларии во општински и рурални центри

Член во

Комитет за ИПАРД; Комитет за ФАДН; ФАО; АВАЛОН – Холандија.

Соработка со

СИДА/Програма МААСП, Светска банка, МЗШВ, Шведска статистика и ДЗС,
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државен завод
за статистика, земјоделски институти, земјоделски факултети, Агенција за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, земјоделски
асоцијации

Број на членови

н.п.

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

144

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

66.000.000

Планиран буџет за 2010

59.000.000
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Агенција за
финансиска
поддршка во
земјоделството
и руралниот
развој

Адреса: Скупи, 3а, п. фах: 476, Скопје
Телефон: 00389 (0)2 30 97 450
Факс: 00389 (0)2 30 97 454
Е-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
Веб-страница: www.ipardpa.gov.mk
Број на регистрација:
Матичен број: 6242944
ЕДБ: 4030007639954
Жиро сметка: 140046035663718
Банка депозитор: НБРМ



Лица за контакт: Тони Димовски, с.т. 00389 (0)2 30 97 450, ipardpa.info@
ipardpa.gov.mk

Индекс
Визија
Европски стандарди во македонското земјоделство и развој на руралните средини

Мисија
Обезбедување финансиска поддршка на развојот на земјоделството и руралните средини во РМ преку
реализација на средствата обезбедени за оваа намена во буџетот на РМ и буџетот на ЕУ

Цели
Извршување на мерките за директни плаќања во земјоделството; Извршување на мерките за рурален развој;
Реализација на средствата од претпристапната помош на ЕУ за рурален развој
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Сектори на дејствување

земјоделство

Типови на активности

грантови и донации

Целна група

општа целна група, жени, селани, претприемачи

Публикации

/

Ниво на дејствување

национално

Член во

/

Соработка со

Австриска платежна агенција, СИПП (ГФА), Центар за европска иницијатива
– ЦЕИ, Дирекција за храна, Министерство за здравство, УЈП, Управа за
спречување перење пари, Управа за ветеринарство, Сектор за земјишна
политика (МЗШВ), Управа за животна средина (МЖСПП)

Број на членови

н.п.

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

111

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

/

Планиран буџет за 2010

/

Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип,
Земјоделски
факултет,
Катедра за
заштита на
растенијата
и животната
средина



Адреса: Крсте Мисирков, б.б., п. фах: 201, Штип
Телефон: 00389 (0)32 550 610
Факс: 00389 (0)32/390-700
Е-пошта: sasa.mitrev@ugd.edu.mk
Веб-страница: http://krr.ugd.edu.mk
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: /
Жиро сметка: /
Банка депозитор: НБРМ
Лица за контакт: Саша Митрев, с.т. 00389 (0)32 550 002, sasa.mitrev@ugd.edu.mk

Индекс
Визија
Катедрата за заштита на растенијата и животната средина, во чиј состав влегува и Канцеларијата за рурален
развој е докажана институција во решавањето на проблемите со кои се соочува руралното општество, преку
практична примена на методите од научните истражувања кои се спроведуваат при Земјоделскиот факултет на
Универзитетот „Гоце Делчев“

Мисија
Црпејќи сознанија за актуелните состојби од јавниот и приватниот сектор, Канцеларијата за рурален развој
изработува иновативни и приспособливи програми за решавање на проблемите кои се во согласност со
потребите на македонските рурални средини преку нови методи на учење и партнерски однос

Цели
Планирање, изработка и одржување висококвалитетна истражувачка активност, обука и советодавни
програми како дел од Универзитетот „Гоце Делчев“; Спроведување непристрасни истражувања за потребите на
пошироката јавност; Изработување и објавување информации за истражувањата; Разрешување на постојните
и идните потреби на руралните средини; Развој, управување и примена на најсовремените техники и програми
во образованието, вклучително и технологиите во производството; Тесна соработка со агенции и организации
и претставници на разни групи од локално, регионално, домашно и меѓународно потекло; Создавање стручен
кадар преку негово учество во активности за професионален развој, кои ќе придонесат кон задржување и
подигнување на нивото на продуктивност, ефективност и приспособливост; Негување работна атмосфера во
која сите заеднички ќе учествуваат во работниот процес
Сектори на дејствување

образование, земјоделство, екологија

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

општа целна група, експерти од одредена област, селани

Публикации

Земјоделска фитопатологија - специјален дел (2009); Земјоделска фито
патологија - општ дел (2007); Органско производство на соја (2008); Органско
земјоделско производство, организација, плодоред и сертификација (2007);
Болести на оризот (2002); Бактериски болести на пиперката во РМ (2002)

13

14

Ниво на дејствување

регионално и национално

Член во

ФФРМ

Соработка со

Државен универзитет Тетово, универзитети во Корча, Тирана (Албанија), Бања
Лука, Сараево (БИХ), Нови Сад, Сингидунум - Белград (Србија), Вагенинген
(Холандија), Хелсинки (Финска), Рединг (ВБ), Институтот за земјоделство во
Прага (Чешка Република) Аграрен универзитет и Биологически универзитет
Пловдив - Бугарија, Универзитет во Марибор.

Број на членови

0

Број на активни волонтери

4

Број на вработени

25

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

1.707.512

Планиран буџет за 2010

2.053.532

 ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ
15

Адреса: Центар Жупа

Бело стадо

Телефон: 00389 (0)70 557 852
Факс: 00389 (0)2 32 17 322
Е-пошта: diaztairovski@gmail.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 5989558
ЕДБ: 4008004103780
Жиро сметка: 200001266655383



Банка депозитор: Стопанска банка
Лица за контакт: Диаз Таировски, с.т. 00389 (0)70 557 852, diaztairovski@gmail.com

Индекс
Визија
Зачувување на номадското овчарство како специфичен облик на сточарство

Мисија
Остварување на правата на овие индивидуални земјоделци

Цели
Унапредување на овчарството

16

Сектори на дејствување

овчарство-сточарство, екологија, стопанство и економија, вработување/
генерирање приходи

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група

Публикации

Со здрава храна до здрав живот (2008); Користење хербициди, пестициди
(2007)

Ниво на дејствување

локално

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

Федерација на фармери, граѓански организации од Дебар

Број на членови

20

Број на активни волонтери

5

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

н.п.

Планиран буџет за 2010

н.п.

Адреса: Водњанска, 15/6, Скопје

Глобален
еколошки
фонд Програма
за мали
грантови за
Македонија

Телефон: 00389 (0)2 31 09 956
Факс: /
Е-пошта: info@gefsgpmacedonia.org.mk
Веб-страница: www.gefsgpmacedonia.org.mk
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: 403000576840
Жиро сметка: /
Банка депозитор: /



Лица за контакт: Златко Самарџиев, с.т. 00389 (0)2 31 09 956, 00389 (0)70 392
754, zlatkos@unos.org

Индекс
Визија
ГЕФ ПМГ преку поддршката на здруженија на граѓани - ЗГ (невладини организации) промовира активности
за адресирање на глобалните грижи во областа на животната средина. ПМГ има за цел да доведе до глобални
еколошки придобивки во централните области на ГЕФ

Мисија
Зачувување на биолошката разновидност; заштита на меѓународните води; намалување на гасовите кои
предизвикуваат промени на климата; спречување на деградација на земјиштето (примарно обесшумувањето и
опустинувањето); Отстранување на неразградливите органски загадувачи (ХО3) преку локални пристапи

Цели
Глобални еколошки придобивки обезбедени во централните области на ГЕФ преку иницијативи и активности
базирани на локално ниво (на заедницата). Придобивките се: заштитена животна средина, намалена
сиромаштија и локален развој.
Сектори на дејствување

заштита и унапредување на животната средина, граѓанско општество, еколо
гија, земјоделство, вработување/генерирање приходи

Типови на активности

грантови и донации

Целна група

општа целна група, младина и студенти, експерти од одредена област,
жени, стари лица, деца, лица со посебни потреби, селани, невработени,
претприемачи, етнички заедници

Публикации

/

Ниво на дејствување

национално, меѓународно

Член во

/

Соработка со

УНДП, УНОПС, Светска Банка, со сите амбасади

Број на членови

12

Број на активни волонтери 0
Број на вработени

2

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

8.990.520

Планиран буџет за 2010

6.742.890

17

Адреса: Кичевска, 24, п. фах: 17, Битола

Движење за
околината
Молика

Телефон: 00389 (0)70 547 281
Факс: /
Е-пошта: molika@t-home.mk
Веб-страница: www.nizepole.com
Број на регистрација: 02/ЗГФ.50/1998
Матичен број: 4144848
ЕДБ: 4002989134547
Жиро сметка: 270000000210474



Банка депозитор: ИК банка
Лица за контакт: Петар Андонов, с.т. 00389 (0)70 547 281, molika@t-home.mk

Индекс
Визија
Одржлив развој со цел зачувување на природните вредност на животната средина

Мисија
Заштита и унапредување на животната средина и природата и рурален развој

Цели
Подобрување на условите во областа на животната средина во руралните средини

18

Сектори на дејствување

екологија, граѓанско општество, туризам и услуги, земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, младина и студенти, експерти од одредена област, деца,
селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално; регионално: Битола, Пелагонија; национално

Член во

Мрежа за рурален развој на МК, полноправно; ДЕМ

Соработка со

Агенција за млади и спорт, грчки конзулат во РМ, Зелена платформа,
Национален парк Пелистер, Општина Битола, ТВ Тера

Број на членови

800

Број на активни волонтери

40

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

200.000

Планиран буџет за 2010

300.000

Адреса: Моша Пијаде, 42/А, Берово

Еколошко
друштво
Брица Берово

Телефон: 00389 (0)33 471 314
Факс: /
Е-пошта: ed_brica@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 5525748
ЕДБ: 4001001104943
Жиро сметка: 200000036457733
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Жаклина Реџовска, с.т. 00389 (0)33 471 314, 00389 (0)71 259
758, zaka96@yahoo.com

Индекс
Визија
Еколошки чиста и заштитена животна средина

Мисија
Вршење дејности и активности за подобрување и унапредување на животната средина и развивање на
еколошката свест кај населението

Цели
Заштита на почвата, Заштита на водата и воздухот
Сектори на дејствување

екологија, инфраструктура, туризам и услуги, земјоделство

Типови на активности

грантови и донации

Целна група

општа целна група, лица со посебни потреби

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално

Член во

Заедно за климата (мрежа); Зелено партнерство, полноправно

Соработка со

ЈКПР Услуга - Берово, Општина Берово, Грин пауер - Велес, Молика - Битола,
Биосфера - Битола

Број на членови

20

Број на активни волонтери

11

Број на вработени

0

Материјални ресурси

компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

102.248

Планиран буџет за 2010

167.580

19

Адреса: с. Куклиш

ЗГ Кукла
градина

Телефон: 00389 (0)78 205 477
Факс: /
Е-пошта: info@kukla-gradinar.com
Веб-страница: www.kukla-gradinar.com
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: 4027008505870
Жиро сметка: /



Банка депозитор: Тутунска банка - Струмица
Лица за контакт: Васе Митушев, с.т. 00389 (0)78 205 477

Индекс
Визија
Развој на градинарството

Мисија
Едукација на земјоделците

Цели
Квалитетно производство, подобри цени

20

Сектори на дејствување

земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално

Член во

МЗШВ, ФФРМ

Соработка со

Подрачни министерства, Агенција за развој, Федерација на фармери,
граѓански организации

Број на членови

163

Број на активни волонтери

37

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

300.000

Планиран буџет за 2010

700.000

Адреса: с. Новаци

ЗГ Семак Новаци

Телефон: 00389 (0)71 313 298
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: 10-7861/2
Матичен број: 5782333
ЕДБ: 400200315716
Жиро сметка: 210057823330159
Банка депозитор: Тутунска банка



Лица за контакт: Клаудија Лутовска, с.т. 00389 (0)47 20 30 060, 00389 (0)71 313
298, semac_mk@yahoo.com

Индекс
Визија
Социо-економска кохезија и развој

Мисија
Подобрен социо-економски живот и рурален развој

Цели
Развојни проекти за социо-економски напредок
Сектори на дејствување

граѓанско општество, култура и уметност, стопанство и економија, социјална
политика, туризам и услуги, земјоделство, вработување/генерирање приходи

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, жени, стари лица, деца, лица со посебни потреби,
селани, невработени

Публикации

Мариово низ боите на природата (2010)

Ниво на дејствување

локално и регионално

Член во

Мрежа за рурален развој; Мрежа – можам; Унеско-клубови

Соработка со

МААСП, Општина Новаци, Општина Битола, Министерство за труд и социјална
политика

Број на членови

45

Број на активни волонтери

16

Број на вработени

0

Материјални ресурси

компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

625.000

Планиран буџет за 2010

160.000

21

Адреса: Никола Карев, 18/22, Виница

Здружение
на жените
земјоделки
„Агро-винка“

Телефон: 00389 (0)33 361 546
Факс: 00389 (0)33 361 546
Е-пошта: agrovinka@yahoo.co.uk
Веб-страница: www.darija.com.mk
Број на регистрација: реф.згф.бр.7/2002
Матичен број: 5709393
ЕДБ: 4005002105817
Жиро сметка: 200000882849275
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Олга Стоименова, с.т. 00389 (0)33 361 546, 00389 (0)70 840
051, 00389 (0)71 263 628, agrovinka@yahoo.com

Индекс
Визија
Стручно усовршување и образување на жената земјоделка од руралните средини

Мисија
ЗЖЗ „Агро-винка“ има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси на своите членови

Цели
Преку одржување разни едукации, семинари, предавања, обуки, размена на искуства со земјоделците, како во
земјата така и надвор од неа и др.

22

Сектори на дејствување

граѓанско општество, туризам и услуги, земјоделство

Типови на активности

обука и совети, застапување и лобирање

Целна група

жени, лица со посебни потреби, селани, етнички заедници

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално, Источен регион; национално

Член во

АФПЗРР, ФФРМ

Соработка со

ЗГХТМ „Ѕвезда“ Македонска Каменица, локална самоуправа Виница, ФФРМ

Број на членови

0

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

0

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

839.027

Планиран буџет за 2010

2.093.303

Адреса: Задарска, 48, Берово

Здружение
на жените
ткајачки
Серафим
Берово

Телефон: 00389 (0)33 471 623
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: 10-7861/2
Матичен број: 5745462
ЕДБ: 4001002105870
Жиро сметка: 200000834346850



Банка депозитор: Стопанска банка
Лица за контакт: Ана Пачемска, с.т. 00389 (0)33 471 623

Индекс
Визија
Заштита на културното наследство во Малешевијата

Мисија
Малешевијата да биде препознатлива по културното наследство

Цели
Едукација на млади кадри; Промоција на културното наследство
Сектори на дејствување

изработка на производи од волна и памук, култура и уметност, меѓународна
соработка, туризам и услуги

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

општа целна група, жени, невработени

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално, национално, меѓународно

Член во

Мрежа за рурален развој, полноправно; МАТА-Македонска артисанска орга
низација, полноправно

Соработка со

МАТА, Еко-Малеш, Мрежа за рурален развој на РМ

Број на членови

65

Број на активни волонтери

8

Број на вработени

0

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

н.т.

Планиран буџет за 2010

н.т.

23

Здружение на
земјоделските
производители
„Агро-еко“
с. Бориево,
Босилово

Адреса: с. Бориево, Босилово
Телефон: 00389 (0)34 357 936
Факс: /
Е-пошта: filip.janevski@hotmail.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 6249493
ЕДБ: 4027007154585
Жиро сметка: 380523705800112 (денарска)



Банка депозитор: Прокредит
Лица за контакт: Петре Бонев, с.т 00389 (0)34 357 936; 00389 (0)70 491 266

Индекс
Визија
Подигнување на еколошката совест кај граѓаните

МИСИЈА
Да ги брани и штити интересите на земјоделците

Цели
Производство на еколошки производи

24

Сектори на дејствување

екологија, инфраструктура, земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

општа целна група, жени, селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално,Босилово, регионално.

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

Женско здружение за животот и стандардите на руралната жена

Број на членови

74

Број на активни волонтери

5

Материјални ресурси

канцеларија

Буџет во 2009

15 000

Планиран буџет за 2010

15 000

Здружение на
земјоделските
производители
„Агропродукт“
Штип

Адреса: Железничка, 7, п. фах: 165, Штип
Телефон: /
Факс: /
Е-пошта: zzp_agroprodukt@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: 27-9733/2
Матичен број: 5168724
ЕДБ: 4029996115138
Жиро сметка: 200000025691412
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Стојан Лазаров, с.т. 00389 (0)33 278 475, 00389 (0)75 741 041,
smokira@yahoo.com

Индекс
Визија
Фармерот да биде сила на општеството, да биде движечка сила во земјоделството

Мисија
Запознавање и организирање на земјоделските производители

Цели
Унапредување на земјоделското производство преку запознавање со современи достигнувања и организирање
Сектори на дејствување

земјоделство, екологија, стопанство и економија, финансиски услуги, врабо
тување/генерирање приходи, образование

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

селани, невработени, претприемачи

Публикации

Флусинг метода-памфлет (2008); Маститис памфлет (2008); Стратегија за развој
2006-2011 (2006); Годишен извештај (2006)

Ниво на дејствување

локално, регионално: Штип, Карбинци

Член во

ФФРМ – Скопје; Покраински сојуз на о.о.-Србија, придружно

Соработка со

ФФРМ Р.К. Кочани, АВАРИ Виница, Голак Делчево, Ј.П. ИСАР, М.З. АПРЗ,
Симентач Делчево

Број на членови

198

Број на активни волонтери

1

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

68.000

Планиран буџет за 2010

180.000
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Здружение на
земјоделските
производители
„Агросојуз“
Василево

Адреса: Василево
Телефон: 00389 (0)71 518 927
Факс: /
Е-пошта: risto_agrosojuz222@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација:
Матичен број: 5350948
ЕДБ: 4027999126090
Жиро сметка: 210-053509480102



Банка депозитор: Тутунска банка
Лица за контакт: Ристо Велков, с.т. 00389 (0)34 523 480, 00389 (0)71 518 927

Индекс
Визија
Здружението да прерасне во развиена кооператива

Мисија
Подобрување на животните стандарди на градинарските производители

Цели
Заштита на интересите на земјоделските производители

26

Сектори на дејствување

земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално

Член во

ФФРМ

Соработка со

ПЕ на МЗШВ на РМ, АПРЗ - РЦ – Струмица, општина Василево

Број на членови

50

Број на активни волонтери

1

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет

Буџет во 2009

41.400

Планиран буџет за 2010

60.000

Здружение на
земјоделските
производители
Еко продукт Моноспитово

Адреса: с. Моноспитово
Телефон: 00389 (0)70 962 304
Факс: /
Е-пошта: gorgi.andonov@gmail.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: згф бр.89/99
Матичен број: 5718678
ЕДБ: 4027002135507
Жиро сметка: /



Банка депозитор: /
Лица за контакт: Методи Ников, с.т. 00389 (0)70 962 304, gorgi.andonov@gmail.com

Индекс
Визија
Размножување на пчелите

Мисија
Едукација на луѓето за развој на земјоделството и пчеларството

Цели
Зголемување на пчелните семејства; Калифорниски начин на производство на мед
Сектори на дејствување

земјоделство, екологија, стопанство и економија, социјална политика

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

селани, невработени

Публикации

Брошура за БРР (2009)

Ниво на дејствување

локално

Член во

Пчеларски сојуз

Соработка со

МЛС, ГТЗ, УНДП, општини

Број на членови

86

Број на активни волонтери

3

Број на вработени

0

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

0

Планиран буџет за 2010

300.000
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Здружение на
одгледувачите
на овци
„Шарпланинец“
- Тетово

Адреса: Благоја Тоска, 108/4, Тетово
Телефон: /
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: 170/99
Матичен број: 5192358
ЕДБ: 4028999121914
Жиро сметка: 290-400000-1097-38



Банка депозитор: ТТК банка
Лица за контакт: Меџит Амити, с.т. 00389 (0)70 329 276

Индекс
Визија
Развој на современо овчарско производство по стандардите на ЕУ

Мисија
Спроведување правилна селекција и добивање попродуктивни раси на овци

Цели
Зголемен број на стадото овци со подобрени продуктивни односи во производството на млеко, месо, волна

28

Сектори на дејствување

сточарството и овчарството

Типови на активности

информации

Целна група

лица со посебни потреби

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално, Тетово

Член во

/

Соработка со

/

Број на членови

72

Број на активни волонтери

2

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија

Буџет во 2009

/

Планиран буџет за 2010

/

Здружение на
производителите
и потрошувачите
на органски
производи
„Овчеполски еко
производи“ Овчеполски еко
производи

Адреса: с. Мустафино
Телефон: 00389 (0)32 459 109
Факс: /
Е-пошта: suzana_dimitrievska@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: /
Жиро сметка: 200000903551985
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Сузана Димитриевска, с.т. 00389 (0)32 459 109; 00389 (0)75
582 553; suzana_dimitrievska@yahoo.com

Индекс
Визија
Фармер - едуциран и организиран до одржливо органско земјоделство

Мисија
Преку комуникација и едукација на фармерите и на потрошувачите на органските производи со имплементирање
на стандардите, до создавање бренд и одржливо органско производство

Цели
Постигнување модерно европско сточарство - земјоделство
Сектори на дејствување

земјоделство, граѓанско општество, екологија, стопанство и економија, меѓу
народна соработка, здравство, туризам и услуги, вработување/генерирање
приходи, образование

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, младина и студенти, експерти од одредена област, жени,
селани, невработени, претприемачи, етнички заедници

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално, Свети Николе, регионално

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

ФФРМ, РФРМ, МЗШВ, СФАРМ

Број на членови

75

Број на активни волонтери

5

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

/

Планиран буџет за 2010

/
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Адреса: Димитар Влахов, 8, Валандово

Здружение на
производителите
на еколошко
овошје „Јапонско
јаболко“
Валандово ЗПЕО „Јапонско
јаболко“

Телефон: 00389 (0)70 437 965
Факс: /
Е-пошта: nakokimov@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: 12/2001
Матичен број: 5520606
ЕДБ: 4003001103214
Жиро сметка: 200000098966355
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Наќо Кимов, japonskojabolko.valandovo@ffrm.org.mk

Индекс
Визија
Фармер - едуциран современ профитабилен со органски производ

Мисија
Со едукација на фармерите за примена на стандарди и современа технологија до брендиран органски производ
и профитабилно работење

Цели
Градење технички капацитети, магацински простори, калибратори и ладилници

30

Сектори на дејствување

земјоделство, екологија, вработување/генерирање приходи, наука

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

младина и студенти, селани, невработени, етнички заедници

Публикации

Со здрава храна до здрав живот (2008); Користење хербициди, пестициди
(2007)

Ниво на дејствување

локално, регионално – Валандово, Гевгелија, Дојран,национално

Член во

домашни/Федерација на органиски производители, полноправно; ФФРМ,
полноправно; странски/Шведска федерација на фармери, придружно

Соработка со

ФФРМ, ПРОЦЕРТ

Број на членови

98

Број на активни волонтери

7

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

9.700

Планиран буџет за 2010

10.500

Адреса: Вера Циривири, 16, Струмица

Здружение
на пчеларите
„Млеч“
Струмица,
ЗПМС

Телефон: 00389 (0)34 323 586
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: 11/2005
Матичен број: 5968615
ЕДБ: 4027005144183
Жиро сметка: 2007947460007
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Војислав Катранџиев, с.т. 00389 (0)34 323 586, 00389 (0)70
253 690

Индекс
Визија
Застапување на интересите преку делегати во повисоките институции на државата (стопанска комора, влада)

Мисија
Усогласување на своите интереси

Цели
Негување на чувствата за взаемно помагање помеѓу членовите на здружението
Сектори на дејствување

земјоделство, екологија

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

општа целна група, експерти од одредена област

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално, Осоговски регион

Член во

Пчеларски сојуз на Р. Македонија, полноправно

Соработка со

сите пчеларски здруженија во РМ

Број на членови

23

Број на активни волонтери

7

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

14.000

Планиран буџет за 2010

21.200
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Адреса: Мажучиште - Прилеп

Здружение
на сточарите
„Фармер“ Прилеп

Телефон: 00389 (0)78 390 147
Факс: /
Е-пошта: farmer.prilep@ffrm.org.mk
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: 4021003138200
Жиро сметка: 30020000280268
Банка депозитор: Комерцијална банка



Лица за контакт: Стеванче Јорданоски, с.т. 00389 (0)48 410 341; 00389 (0)78 390
147; stevance.jordanoski@ffrm.org.mk

Индекс
Визија
Јак, едуциран фармер, креатор на модерно и профитабилно земјоделство

Мисија
Градејќи доверба на демократски и транспарентен начин, ги здружува, едуцира и информира фармерите за
развој на семеен и профитабилен бизнис

Цели
Постигнување модерно европско сточарство - земјоделство
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Сектори на дејствување

земјоделство

Типови на активности

информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, жени, селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

Федерација на фармери, министерства, граѓански организации

Број на членови

50

Број на активни волонтери

3

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

50.000

Планиран буџет за 2010

70.000

Здружение на
угостителите,
туристичките
работници и
занаетчиите
Напредок

Адреса: Ванчо Китанов, 17, Пехчево
Телефон: 00389 (0)33 520 214, 00389 (0)33 441 234
Факс: 00389 (0)33 441 148
Е-пошта: zutrznapredok@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: Зг.бр.11/2002
Матичен број: 5645131
ЕДБ: 4001002105382
Жиро сметка: 240210000436761



Банка депозитор: Уни банка
Лица за контакт: Маре Стефановска, с.т. 00389 (0)33 520 214, 00389 (0)71 373 326

Индекс
Визија
Придонес кон развојот на туристичко-угостителските понуди во Р. Македонија

Мисија
Развој на занаетчиството, туризмот и угостителството во Општина Пехчево и промоција на културното и
природното наследство. Промоција на туристичките потенцијали во Општина Пехчево

Цели
Зачувување, изработка и презентација на производи од старите занаети во општина Пехчево. Развој на
руралниот туризам и искористување на природното и културното наследство за севкупен економски развој на
регионот
Сектори на дејствување

туризам и угостителство, земјоделство

Типови на активности

грантови и донации, застапување и лобирање

Целна група

експерти од одредена област, селани, невработени, претприемачи

Публикации

Туристички каталог на општината Пехчево (2005); Туристичка карта на Малеш
(2005); Добре дојдовте во Пехчево (2006); Малеш и Пијанец од праисторијата
до денес (2009)

Ниво на дејствување

регионално – Малеш и Пијанец; национално

Член во

Мрежа на рурален развој на РМ; Брегалничка мрежа

Соработка со

ФИООМ, ГЕФ, ПМГ, Министерство за култура

Број на членови

48

Број на активни волонтери

15

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

1.127.698

Планиран буџет за 2010

2.000.000
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Адреса: Карпошева, 90, Свети Николе

Здружение
на фармерите
одгледувачи
на свињи
„Еко пиг“
Свети Николе
- ЗФОС „Еко
пиг“ Свети
Николе

Телефон: 00389 (0)32 443 714
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 6245617
ЕДБ: 4025007110097
Жиро сметка: 270000000933803



Банка депозитор: ИК банка
Лица за контакт: Чедомир Цветков, с.т. 032/443-714; 075/286-760

Индекс
Визија
Мисија
Да ја развива соработката и организацијата меѓу фармерите како во земјата така и во странство

Цели
Организиран настап пред Владата, набавка на суровини, пласман во производи и стручно усовршување
Сектори на дејствување

земјоделство, стопанство и економија

Типови на активности

застапување и лобирање

Целна група

претприемачи

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално, регионално – Свети Николе и Лозово

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

/

Број на членови

25

Број на активни волонтери

34

Материјални ресурси

канцеларија

Буџет во 2009

11.000

Планиран буџет за 2010

20.000

Македонски
центар за
меѓународна
соработка МЦМС

Адреса: Никола Парапунов, бб., п.фах: 55, 1060, Скопје
Телефон: 00389 (0)2 30 65 381
Факс: 00389 (0)2 30 65 298
Е-пошта: mcms@mcms.org.mk
Веб-страница: www.mcms.org.mk
Број на регистрација: 434/99
Матичен број: 4878256
ЕДБ: 4030994180119
Жиро сметка: 270-0000010922-04
Банка депозитор: Извозна кредитна банка ИК А.Д. - Скопје



Лица за контакт: Сашо Клековски, с.т 00389 (0)2 30 65 381; Александар
Кржаловски с.т. 00389 (0)2 30 65 381

Индекс
Визија
Мир, хармонија и просперитет на луѓето во Македонија, на Балканот и глобално

Мисија
МЦМС предводи и поттикнува промени со нови и алтернативни решенија на општествените проблеми, кои
влијаат на другите чинители и кои се вклучуваат во главните текови

Цели
Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата; Одржлив локален и рурален развој; Добро владеење,
партиципација и политики насочени од и кон луѓето; Вкоренето и динамично граѓанско општество кое влијае
на јавните политики; Прифатена културна разноличност, меѓузависност и дијалог; Поддржан евроинтеграциски
процес и зајакната регионална соработка; МЦМС – независна организација и организација со кредибилитет,
спсобна за силни и ефективни партнерства и сојузи засновани на еднаквост, на национално, регионално и
меѓународно ниво; МЦМС е атрактивна и иновативна организација која учи, со локални корени и глобален
поглед
Сектори на дејствување

граѓанско општество, меѓународна соработка, човекови права, инфраструктура,
образование, вработување/генерирање приходи

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање, раководење

Целна група

општа целна група

Публикации

Стратешки план за локален развој на општината Гостивар (2006); Адресар
на општини во Република Македонија (2006); Успешно искористување на
фондовите ИПАРД (2007); Студија за состојбите во руралните подрачја (2007);
Адресар на општините во Република Македонија (2010)

Ниво на дејствување

локално (Битола, Ресен, Радовиш, Конче, Берово, Василево, Аеродром);
регионално Пелагонија, национално и меѓународно

Член во

Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ), полноправно; Сојуз Македонија
без дискриминација (МБД), полноправно; Балканска мрежа за развој на
граѓанското општество (БСЦДН), полноправно; ЕКОСОК на ОН, полноправно;
Цивикус, полноправно; АКТ Интернационал, полноправно
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Соработка со

Полио плус; ХДЗР „Месечина” - Гостивар; Ел Хилал; СОЖМ; АДИ - Гостивар;
Хопс; ПДАС Меѓаши, Асоцијација на даватели на комунални услуги – АДКОМ,
Единица за координација на форумите/Консалтинг за стратешки развој,
Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија
– ЗЕЛС, Мрежа за рурален развој на Република Македонија, Центар за развој
на Пелагонискиот плански регион, Швајцарска агенција за развој и соработка
(СДЦ), Норвешка асоцијација на локални и регионални власти (КС), ЕЦНЛ,
Унгарија, ОБСЕ

Број на членови

н.п.

Број на активни волонтери

7

Број на вработени

20

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

87.824.000

Планиран буџет за 2010

76.437.000

Македонска
развојна
фондација за
претпријатија
- МРФП

Адреса: Никола Парапунов, бб., п.фах: 55, 1060, Скопје
Телефон: 00389 (0)2 30 65 381
Факс: 00389 (0)2 30 65 298
Е-пошта: mrfp@mrfp.org.mk
Веб-страница: www.mrfp.org.mk
Број на регистрација: 25/98 од 25.11.1998
Матичен број: 5248850
ЕДБ: 4030998351929
Жиро сметка: 210-0524885001-03



Банка депозитор: НЛБ Тутунска банка-Скопје
Лица за контакт: Тетјана Лазаревска, с.т. 00389 (0)2 30 65 381

Индекс
Визија
Визијата на МРФП е намалување на сиромаштијата и невработеноста и воспоставување на социјална кохезија

Мисија
Мисијата на МРФП е поддршка на развојот на малите претпријатија

Цели
Долгорочни цели кои МРФП се стреми да ги постигне се: Подобрен пристап до финансиски услуги; Промовирано
претприемништво; Вклучени иновации во главните текови; Развиени партнерства; Обезбеден институционален
и организациски развој на МРФП
Сектори на дејствување

развој на мали претпријатија

Типови на активности

грантови, заеми, информации, застапување и лобирање

Целна група

мали претпријатија

Публикации

Претприемништвото во Македонија – ГЕМ (2009); Успешно искористување на
фондовите ИПАРД (2007)

Ниво на дејствување

национално, меѓународно

Член во

Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ)

Соработка со

НЛБ Тутунска банка, ИК банка, Штедилница - Можности, Хоризонти,
Министерство за економија на РМ, Сојуз на стопански комори, Сојуз на
стопански комори на северозападна Македонија, БСЦ, ЕБА, ЦЕЕД - Македо
нија, Конект, Група за развој на секторот домат и пиперка

Број на членови

н.п.

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

Раководењето на МРФП & е доверено на посебна институција за раководење

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

44.664.304

Планиран буџет за 2010

47.762.140
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Мрежа за
рурален
развој на
Република
Македонија МРР на РМ

Адреса: Никола Парапунов, бр. 27/1-29, Скопје
Телефон: 00389 (0)2 30 75 506
Факс: 00389 (0)2 30 75 503
Е-пошта: info@ruralnet.mk
Веб-страница: /
Број на регистрација: 30120100010282
Матичен број: 6571140
ЕДБ: 4057010505565
Жиро сметка: 30000000306580



Банка депозитор: Комерцијална банка АД Скопје
Лица за контакт: Петар Ѓорѓиевски, с.т. 00389 (0)2 307 5506; 00389 (0)70 34 35 82

Индекс
Визија
Прогресивна и витална рурална Македонија со инклузивна и ангажирана заедница, каде што, водени од
принципот на одржливост, нејзините социјални, културни, природни и економски богатства се искористуваат
за остварување поголем квалитет на животот за сите

Мисија
Мрежата за рурален развој на Р.Македонија работи во насока на искористување на потенцијалните способности,
вештини и знаење на населението од руралните средини, со цел да им овозможи да ги искажат своите
стремежи и ефикасно да ги организираат ресурсите што им се потребни за да ги задоволат своите утврдени
потреби

Цели
Целите за воспоставување и функционирање на руралната мрежа се следните: 1. Воведување соодветна
процедура за собирање, анализа и промоција на информации поврзани со активностите за рурален развој во
Македонија и можностите на различни групи чинители; 2. Воспоставување процедури за испорака на детални
информации со цел информирање на поединци и основни групи за достапноста на можности за рурален
развој, преку националните, регионалните и меѓународните агенции; 3. Зајакнување на можностите за обука,
менторство и подучување, како и можностите за размена на знаење и вештини помеѓу членовите на МРР; 4.
Промоција на процесот на регионална соработка помеѓу членовите на МРР; 5. Воспоставување капацитети
и структури што ќе користат иновативен пристап, ново знаење и добра пракса од земјите членки на ЕУ; 6.
Подобрување на капацитетот и структурата за чинителите во руралниот развој (членови и партнери) со цел да
ги подобрат своите услуги; 7. Изградба на служба за лобирање и застапување на организациите членки; 8.
Зајакнување на достапните структури со цел да обезбедуваат повратни информации до владата во врска со
состојбата во руралниот сектор
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Сектори на дејствување

граѓанско општество, култура и уметност, екологија, социјална политика,
меѓународна соработка, туризам и услуги, земјоделие, вработување/
генерирање на приходи

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

младина и студенти, експерти од одредена област, жени, селани, невработени,
претприемачи, етнички заедници

Публикации:

/

Ниво на дејствување

локално, национално и меѓународно

Членство во МРР на РМ:

ЗГ Регионален Центар за Застапување – Делчево; Организација на жени
на Кривогаштани; организација членка: ЗГ Гласот на селото – Куманово;
Меѓународни можности на органски фарми Македонија; СЗД Етно-Беба
– Куманово; ЗГ Проевце Центар за Рурален Развој-Куманово; ЗГ Карпино
– Куманово; Еко-Шар – Гостивар; Еколошко Друштво Брица – Берово; ЗГ
Малешевска Пчела – Берово; ЗГ Свод – Берово; ЗГ ЗУТРЗ Напредок – Пехчево;
Младински совет на Пехчево; ЗГ Лешки – Берово; Национално здружение
приватни шуми – Берово; Организација на жените на Пехчево; Здружение
на жени ткајачки Серафим-Берово; Здружение за алтернативен туризам
Малешевска алтер; Слоу Фуд Конвивиум Шарпланинска Мавро; ОЖ Цвет –
Крушево; ЕД Солза – Пехчево; ЗГ Центар за одржливост и напредна едукација
– Бит; ЗГ Горица Преспа - Подмочани, Ресен; ЗГ ЕКЕ – Битола; Ансамбал за
фолклор Стив Наумов- Логоварди, Битола; ЗГ СЕМАК – Новаци; Фондација
регионална развојна агенција ПРЕДА – Прилеп; ЗГ Движење за околината
Молика – Битола; ЗГ Меѓународен центар за уметност; ЦЕПРОСАРД- Скопје;
ЗГ Акција за рурален развој – Скопје; ЗГ Институт за развој на руралните
заедници; Здружение на одгледувачи на овци; ЗГ ЦКИ Равен – Пехчево

Соработка со

МЦМС, Федерација на фармери на РМ, Постојана група за регионален развој
во Југоисточна Европа (SWG), Фондација за едукација и развој ХУМАНОПОЛИС,
Шведска мрежа за рурален развој

Број на членови

0

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

3

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

0

Планиран буџет за 2010

0
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Организација
на жените
Цвет

Адреса: Никола Ѓурковиќ, б.б., Крушево
Телефон: 00389 (0)48 476 594
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: www.cvet.mkdelta.org
Број на регистрација: 21/ЗГФ19/1999
Матичен број: 5608848
ЕДБ: 4016999102865
Жиро сметка: 200000099300056



Банка депозитор: Стопанска банка
Лица за контакт: Спаска Тасеска, с.т. 00389 (0)48 522 120

Индекс
Визија
Јакнење на културното наследство на Крушево

Мисија
Жената со изработка на ракотворби и реализирање проекти економски да зајакне

Цели
Економско јакнење на крушевската жена
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Сектори на дејствување

култура и уметност, социјална политика, туризам и услуги

Типови на активности

обука и совети, изработка на финални производи за странски пазари

Целна група

општа целна група, жени, невработени, етнички заедници

Публикации

Брошура (2008); Брошура (2005)

Ниво на дејствување

регионално-Пелагониски регион

Член во

Мрежа за рурален развој, придружно; СОЖМ-Скопје, придружно

Соработка со

ОЖ Хоризонти - Кривогаштани, Сојуз на жените Албанки - с. Житоше, Мрежа
за рурален развој

Број на членови

220

Број на активни волонтери

6

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, факс, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

н.д.

Планиран буџет за 2010

н.д.

Адреса: Маршал Тито, б.б., Крива Паланка

Паланечки
еко компир

Телефон: 00389 (0)76 244 666
Факс: /
Е-пошта: rkkompir@t-home.mk
Веб-страница: /
Број на регистрација: 23/зг.4/2003
Матичен број: 5776236
ЕДБ: 4015003103970
Жиро сметка: 510-000020073968



Банка депозитор: Статер банка
Лица за контакт: Горан Тасевски, с.т. 00389 (0)76 244 666, rkkompir@t-home.mk

Индекс
Визија
Изградба на центар за семепроизводство и заштита на домашното производство на компир

Мисија
Производство на семенски и меркантилен компир

Цели
Подобрување на условите за производство на компир и пласман на истиот
Сектори на дејствување

земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

Норгес Вел

Број на членови

53

Број на активни волонтери

18

Број на вработени

3

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

/

Планиран буџет за 2010

/
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Адреса: Крушевска Република, 10, 2330 Берово

ПЗ
„Малешевска
пчела Берово“ –
Берово

Телефон: 00389 (0)33 471 569
Факс: /
Е-пошта: gdungevski@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: 13/99
Матичен број: 4100344
ЕДБ: 4001971103010
Жиро сметка: 200000099413546
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Борче Шуперлиски, с.т. 00389 (0)33 471 569; 00389 (0)70 928
282; bsuperliski@yahoo.com

Индекс
Визија
/

Мисија
/

Цели
/
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Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/

Целна група

/

Публикации

/

Ниво на дејствување

/

Член во

/

Соработка со

/

Број на членови

/

Број на активни волонтери

/

Материјални ресурси

/

Буџет во 2009

н.д.

Планиран буџет за 2010

н.д.

Адреса: 11 Октомври, 4, Кочани

Пчеларско
друштво
„Матица“

Телефон: 00389 (0)33 278 454
Факс: /
Е-пошта: dragankolev@gmail.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: /
ЕДБ: 4013976109480
Жиро сметка: 20000002885063
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Драган Колев, с.т. 00389 (0)33 278 454, 00389 (0)70 420 004,
dragankolev@gmail.com

Индекс
Визија
Здрава храна, органско производство, екологија

Мисија
Популаризација и унапредување на пчеларството

Цели
Едукација, заеднички настап
Сектори на дејствување

пчеларство, екологија, стопанство и економија, меѓународна соработка, тури
зам и услуги, земјоделство, вработување/генерирање приходи

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, жени, стари лица, деца, невработени

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

ФФРМ, Здружение на граѓани „Дабот“

Број на членови

70

Број на активни волонтери

9

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, печатач

Буџет во 2009

34.000

Планиран буџет за 2010

40.000
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Адреса: /

Пчеларско
здружение
„Охрид“, ПЗО

Телефон: /
Факс: /
Е-пошта: filip.janevski@hotmail.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 4099273
ЕДБ: 4020974121846
Жиро сметка: 5300003000616-25 (денарска)



Банка депозитор: /
Лица за контакт: Филип Јанески, претседател, с.т.: 00389 (0)75 427 846

Индекс
Визија
Натамошно унапредување и развој на пчеларството во општина Охрид како посебна гранка од интерес на
земјоделството

Мисија
Меѓусебно запознавање, размена, искуство, едукација и усовршување на постојните и создавање нови
одгедувачи на пчели во подрачјето на Охрид

Цели
Развој и унапредување на пчеларството, заштита на пчелите кои посредно влијаат на човековата околина
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Сектори на дејствување

пчеларство, земјоделство

Типови на активности

обука и совети, информации

Целна група

селани

Публикации

/

Ниво на дејствување

локално, Охрид, регионално

Член во

ФФРМ Регионален центар Битола

Број на членови

45

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

13.200

Планиран буџет за 2010

15.000

Адреса: Циглана, 1-73, Гостивар

Пчеларско
здружение
„Полог“,
Гостивар П.З. Полог

Телефон: /
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 5304206
ЕДБ: 4007007500890
Жиро сметка: 240240001539310



Банка депозитор: Уни банка
Лица за контакт: Методија Крајчески, с.т. 00389 (0)70 832 701

Индекс
Визија
Зачленување на млади фармери

Мисија
Регистрирање на пчеларите во здруженија

Цели
Омасовување на пчеларството
Сектори на дејствување

пчеларство

Типови на активности

информации

Целна група

општа целна група

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално – Гостивар, Тетово, Кичево, Македонски Брод

Член во

ФФРМ, полноправно

Соработка со

ФФРМ

Број на членови

25

Број на активни волонтери

3

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

30.000

Планиран буџет за 2010

/
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Адреса: Иво Лола Рибар, 5, п. фах: 174, Прилеп

Регионална
развојна
агенција на
Пелагонија ПРЕДА

Телефон: 00389 (0)48 401 580
Факс: 00389 (0)48 401 580
Е-пошта: preda@preda.org.mk
Веб-страница: www.preda.org.mk
Број на регистрација: 30520070002208
Матичен број: 6257739
ЕДБ: 4021007155710
Жиро сметка: 200001578654040 (денарска), МК07200001917281719 (девизна)
Банка депозитор: Стопанска банка



Лица за контакт: Маријана Милевска, с.т. 00389 (0)48 401 581 лок.106, 00389
(0)75 444 345, marjana.milevska@preda.org.mk

Индекс
Визија
Економски развој и социјален просперитет на статистичкиот регион на Пелагонија и негово меѓународно
позиционирање како конкурентен регион на Балканот

Мисија
Унапредување и промовирање на регионалниот и социјалниот развој во пелагонискиот регион и поддржување
траен економски и социјален развој.

Цели
/
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Сектори на дејствување

економски развој, регионален развој, земјоделство, вработување/генерирање
приходи, образование, спорт, хоби и рекреација

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации

Целна група

деца, селани, претприемачи

Публикации

Наши резултати - наша програма (2006); Пелагонија (2009); Пелагонија Долина на мермерот (2006); СВОТ анализа / сектор тутун (2006)

Ниво на дејствување

регионално-Пелагониски плански регион

Член во

ФФРМ

Соработка со

ЕСР, Софија; Бизнис-сектор/пелагониски регион

Број на членови

9

Број на активни волонтери

0

Број на вработени

6

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

9.434.000

Планиран буџет за 2010

22.000.000

Адреса: Црн Врв, 48, Пробиштип

Регионално
туристичко
здружение
ЕКО
ОСОГОВИЈА,
РТЗЕО

Телефон: 00389 (0)32 480 200
Факс: /
Е-пошта: uzmkm@yahoo.com
Веб-страница: /
Број на регистрација: /
Матичен број: 6394124
ЕДБ: 4022008500582
Жиро сметка: /



Банка депозитор: Статер банка Куманово
Лица за контакт: Дејан Арсовски, с.т. 00389 (0)32 480 200, 00389 (0)71 376 494

Индекс
Визија
Осовски регион - привлечна туристичка дестинација

Мисија
Анимација и едукација на населението од осоговијата за значењето на туризмот и руралниот одржлив развој,
зачувувањето и унапредувањето на животната средина

Цели
Туристичка валоризација на природните и антропогените вредности за осоговскиот регион, создавање
комплексна туристичка понуда
Сектори на дејствување

екологија, меѓународна соработка, туризам и услуги, земјоделство

Типови на активности

обука и совети

Целна група

општа целна група, експерти од одредена област, селани, невработени,
претприемачи

Публикации

/

Ниво на дејствување

регионално, Осоговски регион

Член во

/

Соработка со

/

Број на членови

0

Број на активни волонтери

0

Материјални ресурси

нема

Буџет во 2009

н.д.

Планиран буџет за 2010

н.д.
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Холандска
организација
за развој, Хаг,
Холандија,
подружница
во
Македонија,
СНВ

Адреса: Дане Крапчев, 10а, 1000 Скопје
Телефон: 00389 (0)2 32 17 322
Факс: 00389 (0)2 32 17 322
Е-пошта: macedonia@snvworld.org
Веб-страница: www.snvbalkans.org; www.snevworld.org
Број на регистрација: 30120090175465
Матичен број: 6052916
ЕДБ: 4030005570760
Жиро сметка: 240010000942529 (денарска) и 07240010000942529 (девизна)
Банка депозитор: Уни банка



Лица за контакт: Петер Џонотан Кампен, извршен директор, с.т. 00389 (0)2 32 17
322; pkampen@snvworld.org

Индекс
Визија
Визијата на СНВ на корпоративно ниво е поврзана со постигнувања на милениумските развојни цели и надминување на
сиромаштијата во светот.
Визијата на СНВ во Македонија е насочена кон воспоставување системи за добро раководење заради успешно надминување
на сиромаштијата и олеснување на напорите на земјата за полесно интегрирање во ЕУ.

Мисија
СНВ е посветена на општество во кое сите луѓе уживаат слобода да го следат сопствениот одржлив развој. Нашите советници
придонесуваат за ова преку зајакнување на капацитетот на локалните организации.

Цели
Стабилност на институциите во три програмски сектори – шумарство, земјоделство и рурален туризам; Зголемување на
капацитетот на локалните организации за справување со притисокот од конкуренцијата и подобро соочување со пазарната
економија; Инкорпорирање на единствен пакет на усогласеност со европските принципи.

Сектори на дејствување

граѓанско општество, земјоделство, вработување/генерирање приходи, добро упра
вување, шумарство

Типови на активности

обука и совети, застапување и лобирање, техничка поддршка

Целна група

невработени

Публикации

Поддршка на женското претприемништво од страна на локалната самоуправа во РМ (2009);
Стратегија за управување со ризици (2009); Прирачник за форми на соработка на локалната
самоуправа и граѓанскиот сектор (2009); Локализација на ЕУ - референтен водич (2009);
Капацитети за приватно сместување – Крушево (2008); Капацитети за приватно сместување
– Берово (2008); Стандарди за квалитет (2007); Прирачник за органско земјоделско
производство (2007); Прирачник за сопствениците на приватни шуми (2008).

Ниво на дејствување

локално, регионално, национално

Член во

/

Соработка со

УНДП, МЗШВ

Број на членови

20

Број на активни волонтери 1
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Број на вработени

19

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир.

Буџет во 2009

45.262.000

Планиран буџет за 2010

0

Тутунскоградинарско
здружение
„Ориентал“ –
Кривогаштани
- Т.Г.З.
Ориентал Кривогаштани

Адреса: Едвард Кардељ, 19, Кривогаштани
Телефон: 00389 (0)48 434 123
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: 9/2005
Матичен број: 9579820
ЕДБ: 4021005147184
Жиро сметка: 210-0597982001-07
Банка депозитор: Тутунска банка



Лица за контакт: Венко Стомнароски, с.т. 00389 (0)48 434 123; 00389 (0)70 444
704, venko.stomnaroski@telekom.mk

Индекс
Визија
Помош за производителите на храна во садењето и одгледувањето градинарски растенија според прописите
на Европската Унија

Мисија
Воспоставување врска со претставници од здружението, предавачи на оваа проблематика, медицински
и стручни лица и жителите на општината Кривогаштани. Едукација на производителите на градинарски
производи за користење на здрави превентивни и заштитни средства и семенски материјали кои се одобрени
од Европската Унија

Цели
Организирања, едукација, откуп, презентација на агротехнички мерки. Форми на здружување на земјоделски
технологии на производство
Сектори на дејствување

граѓанско општество, култура и уметност, екологија, инфраструктура, земјо
делство, вработување/генерирање приходи, образование, спорт, хоби и
рекреација

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации

Целна група

општа целна група, младина и студенти, стари лица, деца, селани, невработени

Публикации

Со здрава храна до здрав живот (2008); Користење хербициди, пестициди
(2007)

Ниво на дејствување

локално

Член во

ФФРМ, полноправно, Регионален сојуз „Клас“, придружно

Соработка со

ФФРМ, Семак, Новаци

Број на членови

48

Број на активни волонтери

/

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

240.000

Планиран буџет за 2010

200.000

49

Адреса: Плоштад Илинден, б.б., Свети Николе

Фондација
„Евро центар“
Свети Николе

Телефон: 00389 (0)32 440 910
Факс: /
Е-пошта: /
Веб-страница: /
Број на регистрација: згф 13/2001
Матичен број: 5541018
ЕДБ: 4025001106268
Жиро сметка: 200000000574232



Банка депозитор: Стопанска банка
Лица за контакт: Данијела Петрушева-Андонова, с.т. 00389 (0)32 440 910

Индекс
Визија
/

Мисија
/

Цели
/
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Сектори на дејствување

граѓанско општество, екологија, стопанство и економија, социјална политика,
меѓународна соработка, човекови права, земјоделство, вработување/гене
рирање приходи, наука

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање

Целна група

жени, селани, невработени, претприемачи, етнички заедници

Публикации

Кој и како до фондовите за земјоделство на ЕУ (2009); Подобра апсорпција на
фондови од ЕУ (2008); Регистриран земјоделец пат кон сигурна иднина (2008)

Ниво на дејствување

национално

Член во

ФФРМ

Соработка со

ФФРМ, АППРМ, Светска банка, општина Свети Николе, УСАИД, ФИООМ

Број на членови

1800

Број на активни волонтери

15

Број на вработени

0

Материјални ресурси

канцеларија,компјутер, интернет, печатач

Буџет во 2009

/

Планиран буџет за 2010

/

Фондација
Слоу фуд
конвивиум
шарпланински
- Маврово
Ростуше

Адреса: Александар Македонски, б.б., Скопје
Телефон: 00389 (0)48 476 594
Факс: /
Е-пошта: f.unterhofer@slowfood-sharplaninska.org.mk
Веб-страница: www.slowfood-sharplaninska.org.mk
Број на регистрација: /
Матичен број: 6272126
ЕДБ: 4007007600237
Жиро сметка: 300000002878220 (денарска), 0270100256565 (девизна)
Банка депозитор: Комерцијална банка



Лица за контакт: Филиппо Унтрхоифер, с.т. 00389 (0)78 283 868, f.unterhofer@
slowfood-sharplaninska.org.mk

Индекс
Визија
Да стане Македонија земја каде што домашните производи и руралната култура и традиционалните знаења се
заштитени и промовирани

Мисија
Да се заштити биодиверзитетот во земјоделството

Цели
Да се изгради силна мрежа на „слоуфоод“ во РМ; Да се заштитат и промовираат локалните и традиционалните
производи; Да се организираат мали производители и други актери на локално ниво; Развој на гастрономски
туризам
Сектори на дејствување

земјоделие и рурален развој, култура и уметност, стопанство и економија,
меѓународна соработка, туризам и услуги, земјоделство, образование, наука

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање,
промоција

Целна група

младина и студенти, експерти од одредена област, селани

Публикации

Брошура (2008); Брошура (2005)

Ниво на дејствување

локално, регионално Маврово-Ростуше

Член во

Мрежа за рурален развој, полноправно; Балканија, полноправно; Слоу фоод,
полноправно

Соработка со

Младинска алијанса Тетово, ИААС Македонија, Факултет за земјоделски науки

Број на членови

60

Број на активни волонтери

15

Број на вработени

2

Материјални ресурси

канцеларија, компјутер, интернет

Буџет во 2009

120.000

Планиран буџет за 2010

350.000
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Адреса: Благоја Давков, 33, Скопје

Центар за
одржлив
развој
„Алка“ ЦОР Алка

Телефон: 00389 (0)2 32 14 505
Факс: 00389 (0)2 32 14 505 локал 104
Е-пошта: alka@alka.org.mk
Веб-страница: www.alka.org.mk
Број на регистрација: /
Матичен број: 5862434
ЕДБ: 4030004507887
Жиро сметка: 210-0586243401-54
Банка депозитор: Тутунска банка



Лица за контакт: Жарко Џипунов, с.т. 00389 (0)2 32 14 505, 00389 (0)75 363 699, zarko.
dzipunov@alka.org.mk

Индекс
Визија
Организирано општество каде граѓаните имаат активна улога во создавањето и креирањето подобра иднина
и следните генерации

Мисија
Охрабрување и поддршка на иницијативите за одржлив развој и јакнење на капацитетите на организациите и
институциите на локално и регионално ниво

Цели
Одржлив развој и климатски промени; градење на капацитетите за локално/регионално партнерство за
мобилизација на локалните/регионалните потенцијали; анимација и промоција на соработката и иновативноста
во руралниот развој; подобрување на можностите на општествените чинители и развивање одржливи стратегии
за решавање на проблемите
Сектори на дејствување

одржлив развој, граѓанско општество, екологија, меѓународна соработка,
инфраструктура, итна/основна помош

Типови на активности

обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, жени, селани, претприемачи

Публикации

Прирачник за одржливо функционирање на малите и средните инфраструктурни
проекти (2004); Прирачник за испитување на влијанието на проектите врз
животната средина (2004); Прирачник - интегриран рурален развој (2007); Јас и
мојата општина (2007); Декларации за вклученост на заедницата (2008)

Ниво на дејствување

национално

Член во

(странски) Препаре, Пре-ацесион партнершипс фор рурал Еуропе; Форум енер
гиес, Европско движење за одржливи практики; ПАДОР (Мрежа на ЕУ); Триалог

Соработка со

ЗЕЛС, ЦЕПРОСАРД

Број на членови

11

Број на активни волонтери 6
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Број на вработени

10

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

42.980.000

Планиран буџет за 2010

22.866.000

Центар за
промоција
на одржливи
земјоделски
практики
и рурален
развој,
ЦеПроСАРД

Адреса: Орце Николов, 155-5/2, Скопје
Телефон: 00389 (0)2 30 61 391
Факс: 00389 (0)2 30 61 391
Е-пошта: info@ceprosard.org.mk
Веб-страница: www.ceprosard.org.mk
Број на регистрација: 30120080002825
Матичен број: 6322409
ЕДБ: 403008019062
Жиро сметка: 300000002662589 (денарска), 7020522 (девизна)
Банка депозитор: Комерцијална банка



Лица за контакт: Светлана Петровска, с.т. 00389 (0)2 30 61 391, 00389 (0)72 253 004,
svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk

Индекс
Визија
Рурални области развиени на одржлив начин со целосна грижа за животната средина, ефикасно користење на
обновливте енергии, енергетска ефикасност, како и заштита на културното наследство

Мисија
Воведување и промоција на одржлив рурален развој

Цели
Обезбедување подобри услови за живеење и креирање подобра социјална средина за идните генерации како
во руралните така и во урбаните средини
Сектори на дејствување

рурален развој, култура и уметност, екологија, земјоделство, обновливи из
вори на енергија

Типови на активности

обука и совети, информации, застапување и лобирање

Целна група

општа целна група, младина и студенти, експерти од одредена област, селани

Публикации

Енергија од земјоделство-енергија за земјоделство (2010); Обновливи извори
на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини на РМ (2009);
Откривање на архитектонското наследство на Мариово (2009)

Ниво на дејствување

национално, меѓународно

Член во

МЕБ-Мрежа на екосела на Балканот, полноправно; Форум сингергиес, полно
правно

Соработка со

Министерство за земјоделство, Министерство за економија, Министерство за
локална самоуправа, Факултет за земјоделскли науки и храна, ЗЕЛС, СИДА,
Светска банка, ГТЗ, СНВ, ФАО, Форум синергиес, Жетва на знаење, АКРРА,
ИРРЗА, Алка, Метаморфозис, Еко.нет

Број на членови

22

Број на активни волонтери

5

Број на вработени

5

Материјални ресурси

канцеларија, факс, компјутер, интернет, печатач, фотокопир

Буџет во 2009

29.585.217

Планиран буџет за 2010

7.344.000
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ÂÂ Име на проектот:
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ
Цел на проектот: Подобрено управување, развој, следење и евалуација на човековите ресурси и менаџментот
на сите нивоа на управување и примена на излезни индикатори.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 144
Целна група: институционално зајакнување на АПРЗ
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, застапување, база на податоци
Период на спроведување: октомври 2010 –
Расходи на проектот: /
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Организациската поставеност на АПРЗ овозможува раководење и управување, во согласност со спецификите
на секој регион во изборот на активности од теренот, за кои се води евиденција и извршува распределба на
правата и обврските со примена на контрола, притоа заради поголема економичност и контрола се користи
обработка на документацијата на едно место. Дирекцијата на АПРЗ е со седиште во Битола и има 30 работни
единици, групирани во 6 региони. Активностите ги спроведува преку специјализирани координативни групи.
Во насока на креирање на политиките и стратешкото планирање, формирано е стратешко тело. Функционира
информативен систем - софтвер кој овозможува соодветна евиденција и обработка на податоци со можности
за системска контрола. Истиот со соодветна техничка и финансиска поддршка постојано се надоградува.
Заради подобра ефикасност во реализација на програмите се отворени 43 дисперзирани канцеларии
во рурални средини. Резултат на досегашните активности и идните правци на развој е дефинираната
Функционално-организациска анализа во насока на зајакнување на капацитетите на АПРЗ, која ги опфаќа
следните карактеристики и истите треба да се поддржуваат и реализираат во целост: дефинирани основи за
функционирање на Националната советодавна служба; можност за ефикасно адаптирање според потребите на
окпружување, корисниците и сопствените ресурси; можност за развој, прилагодување и пратење на промените
во земјоделскиот сектор; Визија, мисија, стратешки план, прилагодлива годишна програма; извори на
финансирање и целни групи (непрофитабилни советодавни услуги); видови активности (време за реализација,
упатства, прирачници, класификација по извршител, индикатори за успешност, мониторинг); класификација
на даватели на услуги - советници, нивоа на хиерархија, функционалност, мотивација, унапредување, резултат
по учинок; систем за евалуација и мониторинг на активности по извршител, дисперзирана канцеларија, РЕ, РЦ.

ÂÂ Име на проектот:
ИНФОРМИРАЊЕ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Цел на проектот: Континуирано и навремено информирање на земјоделските производители, сите релевантни
чинители од областа на земјоделството, но и пошироката јавност со информации од областа на земјоделското
производство, производството на храна и руралниот развој, како и информации за активностите и работењето
на Агенцијата и обезбедување информации кои имаат третман на јавен карактер.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ДЗС АФПЗРР, ЕЛС,
земјоделски асоцијации, локални и национални медиуми
Хумани ресурси: 35
Целна група: општа, млади, жени, невработени, претприемачи, етнички заедници, земјоделски стопанства
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Активности што се спровеле со проектот: информации, база на податоци
Период на спроведување: февруари 2010 –
Расходи на проектот: 500.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со проектот ќе се преземат активности за: зголемување на видливоста на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството во медиумите преку поактивни односи во јавноста; Запознавање на пошироката
јавност со активностите на Агенцијата, со што ќе се зголеми транспарентноста во работењето; Зголемување на
довербата на индивидуалните земјоделски производители во институциите во РМ со подобрување на знаењето
и разбирањето за нив; Активност ангажирање и вклученост на дефинираните целни групи за информирање;
Активно учество и поддршка во информирање на јавноста за процесот на интеграција на РМ во ЕУ и нејзино
прилагодување кон регулативите и легислативата на земјоделството во ЕУ, како и можностите кои ќе се
отвораат за земјоделските производители, а и општо за земјоделското производство во РМ; Воспоставување
одржливи контакти со релевантните локални и национални медиуми; Зголемување на медиумската покриеност
на активностите на Агенцијата; Зголемување на медиумската покриеност при информирање на јавноста со
информации од стручен и општ карактер; Одржување веб-страница; Дисеминација на податоци од базата на
ФМС и ПРП, , публикација на гласилото Современ земјоделец и издавање други публикации, флаери, брошури
и сл.; Презентирање на Агенцијата преку презентации во поњер поинт и друг начин на презентирање.

ÂÂ Име на проектот:
ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА - НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел на проектот: Едукација, подобрување на знаењето и вештините на земјоделските производители од
областа на земјоделското производство по специјалности.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, АФПЗРР, ЕЛС,
земјоделски асоцијации
Хумани ресурси: 100
Целна група: млади, жени, претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: септември 1998 –
Расходи на проектот: 500.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Една од основните активности на советодавецот во АПРЗ е трансфер на знаење и вештини до крајниот корисник
- земјоделецот. Целта на оваа активност е развој и надградба на знаењата и вештините на руралната популација
и субјектите во насока на одржливо земјоделство и рурален развој. Целта на АПРЗ е како јавна советодавна
служба да биде посредник кој ќе им помага на руралните жители да се здобијат со развојна помош. Своите
пораки ги обезбедува преку едукација и обука како за производните така и за финансиските и пазарните
можности, како што се управување со фарма, можности за инвестиции во земјоделските стопанства, можности
за кредитирање, влијание врз животната средина, благосостојба на животните, развој на технологии итн.
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ÂÂ Име на проектот:
ПОВРЗУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА
ЗАЕДНИЦАТА
Цел на проектот: Подобрување на животната средина и руралната економија со воспоставување меѓусебна
комуникација и соработка.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, АФПЗРР, ЕЛС,
земјоделски стопанства, претприемачки, доработувачи, добавувачи на репроматеријали земјоделски
асоцијации
Хумани ресурси: 50
Целна група: општа, млади, жени, невработени, претприемачи, етнички заедници, земјоделски стопанства
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, застапување, база на податоци
Период на спроведување: јануари 2010 –
Расходи на проектот: 500.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со ПРА се врши процена на руралните средини со учество на самите жители. Тоа е пристап кој вклучува
голем број партиципативни техники и алатки за собирање на податоци кои овозможуваат заинтересираните
страни да ги анализираат своите проблеми, а потоа да планираат, имплементираат и да го оценат напредокот
и успешноста на договорените решенија. ПРА е фундаментална активност која претставува редовна работна
обврска и задача на секој советодавец во АПРЗ за дијагностицирање проблеми и изнаоѓање решенија со
учество на луѓето во руралнтие подрачја. АПРЗ истото го спроведува во 45 рурални средини каде има отворено
дисперзирани канцеларии. Се состои од 2 активности: спроведување и анализа. ПРА се состои од следните
алатки: мапирање, сезонски календари, разговори со клучни информатори, трансект (информативни прошетки),
временски дијаграм на заедницата и фокус-групи.

ÂÂ Име на проектот:
СИСТЕМ ЗА НАДГЛЕДУВАЊЕ ФАРМА И ВОСПОСТАВУВАЊЕ МРЕЖА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД
ЗС (ФАДН)
Цел на проектот: Одржување континуитет на базата на податоци од репрезентативни фарми на РМ и нивна
дисеминација.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: СИДА, ДЗС, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Хумани ресурси: 65
Целна група: /
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: септември 2003 Расходи на проектот: 2.500.000 МКД
Донатори на проектот: /
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Краток опис на проектот:
Во рамките на АПРЗ, повеќе години се спроведува ФМС со кој се прибираат и анализираат податоци за физички
и економски параметри од ЗС (пазарноориентираните и оние кои произведуваат за сопствени потреби). Во ФМС
се вклучи оваа програма во реализацијата на своите активности каде ги вклучува и активностите предвидени
со поддшката на МЗШВ во воспоставувањето на ФАДН во РМ според регулативи на ЕУ кои поддржуваат и
дефинирање подзаконски акти на Законот за воспоставување мрежа на сметководствени и земјолдески
стопанства. Системот, кој е единствен извор на економски и физички параметри од ЗС во земјава, почетно е
воспоставен за поддршка на советодавните услуги во делот на управување со земјоделските стопанства, но во
изминатиот период сè повеќе се користи како поддршка во креирање на земјоделската политика од страна на
МЗШВ, за потребите на Државниот завод за статистика и научно-истражувачките институции. Воспоставување
на ФАДН е обврска на членките на ЕУ, како предуслов за формулирање на издржана заедничка земјоделска
политика во ЕУ. Со донесувањето на Законот за воспоставување мрежа на сметководствени податоци од
земјоделски стопанства се обезбедува одржлив развој на системот и негово квалитативно подобрување и
надоградување во насока на воспоставување на ФАДН. Во соработка со МЗШВ и формирањето комитет за ФАДН
и донесувањето на подзаконските акти во целост ќе се дефинираат обврските и правата за функционирање
одржлив ФАДН во РМ. Се очекува во 2011 г. да се воспостави адекватен репрезентативен примерок за ФАДН.
Програмата опфаќа одржување и надградба на информативниот систем, како и во делот на формирање и
одржување мрежи со домашни и меѓународни субјекти, како и подршка во развојот на вредносните синџири со
континуирана одржливост при протокот на информации и комуникација во самата АПРЗ и АПРЗ со чинителите
во аграрот. Се користат стандардни методи и медиумски алатки за промоција на активности и советодавни
услуги.

ÂÂ Име на проектот:
СПРОВЕДУВАЊЕ ВЛАДИНИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ
Цел на проектот: Поддршка при спроведување на Националната програма за земјоделството и рурален развој
и програмата ИПАРД.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, АФПЗРР, ЕЛС,
земјоделски асоцијации
Хумани ресурси: 100
Целна група: млади, жени, претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: октомври 1998 –
Расходи на проектот: 2.000.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со проектот се даде поддршка за реализација на мерки од Националната програма за земјоделство и рурален
развој и програмата ИПАРД. Спроведување на активностите доделени од МЗШВ, особено во делот на
реализација на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и дадена
поддршка и пополнети апликации за субвенции за 40.000 земјоделци од страна на советниците во АПРЗ.
Изработка и доставување податковен извештај од евиденција на 450 фарми, за годишниот земјоделски
извештај. Спроведување на обуки и предавања и информативни кампањи за спроведување на националните
програми.
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ÂÂ Име на проектот:
СТРУЧНИ СОВЕТОДАВНИ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО СПОРЕД СПЕЦИЈАЛНОСТИ
Цел на проектот: Организирање и обезбедување советодавни услуги за ЗС во пазарно ориентирани и рурални
средини од аспект на оптимално искористување на расположливите ресурси преку одржлив земјоделски
развој и поддршка при аплицирање во користење на претпристапни фондови и владини програми.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: АПРЗ
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, АФПЗРР, ЕЛС,
земјоделски асоцијации
Хумани ресурси: 100
Целна група: општа, млади, жени, невработени, претприемачи, земјоделски стопанства
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, база на податоци
Период на спроведување: јули 1998 –
Расходи на проектот: 4.000.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
АПРЗ е директен учесник во давањето советодавни услуги на терен кај ЗС и нивните здруженија. Советодавната
услуга е една од основните дејности на АПРЗ според закон. Капацитетите со кои располагаме даваат добра
основа за постојано квалитативно и квантитативно подобрување на советодавната услуга и нејзината
конкурентност. АПРЗ веќе работи на имплементација за евидентирање на дадените услуги и евидентирање на
добиените резултати од примената на соодветнтие мерки од конкретната услуга. Резултатите од истото може да
се проценат со споредбени показатели од базата на податоци во информацискиот систем - софтвер. Најдобри
показатели се: едуцирани земјоделски производители, планско производство, поддршка во евидентирање на
фарма - сметководство на фарма, информираност на фармерите, имплементација на нови научно-технолошки
достигнување на терен итн. АПЗ располага со околу 100 советници кои се во постојан контакт со ЗС. Во системот
располагаме со податоци за околу 450 условно репрезентативни фарми - ЗС, што овозможува примена на
соодветна анализа, како основа за давање конкретни, навремени и квалитетни совети за подобрување на
квалитетот и квантитетот на земјоделското производство. Соработката со МЗШВ, мотивираноста за успешна
реализација на заедничктие цели, рационалното користење на расположливите ресурси, добра организација
и групирање на активности овозможува економична реализација на поставените задачи произлезени од
годишната програма. Советодавните услуги квалитетно се надоградуваат, нивната примена се прикажува на
терен преку потпрограмите. Оваа програма ги дефинира советодавните услуги и им дава свој ентитет. Потребата
од изработка на техничко-економски советодавни пакети (ТЕСП) која е прилагодена на сфаќањето и разбирањето
на земјоделските производители бара постојано зголемување на бројноста на дефинираните услуги и нивното
вреднување. Согласно севкупните општествени околности во нашата држава, а особено согласно севкупните
околности во земјоделскиот сектор, неговите специфики, насоченост и приоритети, потребно е перманентно
да постојат следните 6 координативни групи за: сточарство, растително производство, агроекономија, рурален
развој, медиуми и родова еднаквост. Институционалната поддршка и вклучувањето на сите даватели на
советодавни услуги се поддржува со формирањето на координативното тело за советодавните услуги. Со ова
тело треба да се охрабрат партнерите и агенциите во рамките на националниот систем за советодавни услуги во
давањето ефикасни и ефектни услуги што се надополнуваат и поткрепуваат едни со други, со цел да се зголеми
ефикасноста и продуктивноста на земјделството во РМ.

ÂÂ Име на проектот:
АГБИЗ ПРОГРАМА НА УСАИД
Цел на проектот: Да им се овозможи на стопанските субјекти во земјоделството да ги идентификуваат,
разбираат и одржливо да се пробиваат на извозните пазари за производи со додадена вредност; да се
зајакнат пазарните врски меѓу производителите, преработувачите и трговците; да се унапреди управувањето,
работењето и конкурентноста на фирмите низ целиот синџир на додадена вредност во агробизнисот; да се
остваруваат поголеми приходи за земјоделските производители и преработувачи и да се создаваат можности
за нови вработувања.
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Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: Асоцијација за рурален развој АРД Инк.
Вклучени организации: МАП (Македонска асоцијација на преработувачите), Германска техничка соработка
(ГТЗ), Програма на Швајцарија за промоција на увозот (СИППО), Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерство за економија, Стопанска комора, здруженија, фирми од ланците за вредност:
свеж зеленчук и овошје, преработки од зеленчук, вино и самоникнати шумски производи
Хумани ресурси: 9 (двакца од нив биле волонтери)
Целна група: општа, претприемачи, фирми од Македонија кои произведуваат, преработуваат, тргуваат и
извезуваат свеж зеленчук, овошје, преработки од зеленчук, вино и самоникнати шумски плодови
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации, застапување, изложување на
меѓународни саемски манифестации, студиски посети, состаноци „бизнис со бизнис” и изработка на профили
на синџирите на додадена вредност кои ги поддржува АгБиз
Период на спроведување: март 2007 – март 2011
Расходи на проектот: 272.600.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Програмата АгБиз на УСАИД има за цел да го зголеми економскиот раст во Македонија преку проширено и
еколошки одржливо производство и продажба на земјоделски производи со додадена вредност, што ќе се
постигне преку унапредување на способноста на производителите и преработувачите да бидат поконкурентни
во регионални и глобални рамки. Од март 2007 до денес, АгБиз соработуваше со над 200 земјоделски фирми
во четири синџири на вредност: свеж зеленчук, овошје, преработки од зеленчук и самоникнати видови.
Програмата им овозможува на своите клиенти од земјоделскиот сектор да ги идентификуваат, разберат и
одржливо да се пробиваат на извозните пазари со производи со додадена вредност, овозможува зајакнување
на пазарните врски меѓу производителите, преработувачите и трговците, унапредување на управувањето и
работењето, остварување поголеми приходи за земјоделските производители и преработувачи и создавање
можности за нови вработувања.

ÂÂ Име на проектот:
МЛАДИНСКИ КАМП ПЕЛИСТЕР 2010
Цел на проектот:
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Битола
Носител на проектот: Движење за околината „Молика“
Вклучени организации: Балкан идеја / Сеноис
Хумани ресурси: 30 (триесет од нив биле волонтери)
Целна група: млади
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: јули 2007 – јули 2007
Расходи на проектот: 250.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Младински камп на ж.п. Пелистер: Франција, Србија и Македонија. Едукација, размена на искуства, осознавање
на културата меѓу трите земји; екскурзии до културни споменици во БТ и ОХ; работилници.

61

ÂÂ Име на проектот:
ИНТЕРВЕНТНИ МЕРКИ ЗА САНИРАЊЕ ДЕЛ ОД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ГЛОБАЛНАТА КРИЗА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Цел на проектот: Cанирање дел од последиците од глобалната економска криза кај загрозените примарни
производители на грозје, тутун, сточари и полјоделци
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Источен, Вардарски
Носител на проектот: АГБИЗ
Вклучени организации: ФИООМ, општина Свети Николе, Конче и Кавадарци
Хумани ресурси: 16 (три од нив биле волонтери)
Целна група: претприемачи, етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: грантови
Период на спроведување: декември 2009 – февруари 2010
Расходи на проектот: 1.260.000 МКД
Донатори на проектот: ЕЛС

Краток опис на проектот:
Во рамките на проектот обезбедени се заштитни средства за лозови насади за 54 земјоделци во општина
Кавадарци (за цела година); Вакцини за заштита од болести на стоката за 33 сточари од општина Конче (за 1
година); Основа бел и црн конец и најлон (фолија) за 1 сушарница за тутун за 42 тутунари од општина Конче;
Платени придонеси од плати за здравствено и пензиско осигурување на 41 индивидуален и регистриран
земјоделец од општина Св. Николе (за 3 месеци).

ÂÂ Име на проектот:
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНО - ИНФОРМАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОД РЕГИОНОТ ОВЧЕ
ПОЛЕ. НАБАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕРИ
Цел на проектот: Изработка на флаери за владини мерки и други политики за поддршка на земјоделството.
Спроведување едукативни работилници.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Вардарски и Источен регион
Носител на проектот: Евроцентар
Вклучени организации:
Хумани ресурси: 11 (десет од нив биле волонтери)
Целна група: жени, претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: јануари 2008 – јануари 2009
Расходи на проектот: 250.000 МКД
Донатори на проектот: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Краток опис на проектот:
Набавени 5 персонални компјутери преку Евроцентар, наменети за информатичко образование на
земјоделците од регионот Овче Поле - информатика, технологија, интернет, основи на проектен циклус,
редовна информираност. Цел: поттикнување на претприемништвото во земјоделството и руралниот развој
преку едукација.
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ÂÂ Име на проектот:
ЦВРСТИОТ ОТПАД - НАША ГРИЖА
Цел на проектот: Организирано собирање на цврстиот отпад во руралните средини (селските населби во
општина Берово).
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Берово
Носител на проектот: ЕД „Брица“
Вклучени организации: Општина Берово, ЈПКР Услуга - Берово
Хумани ресурси: 5 (еден од нив бил волонтер)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: јули 2007 – декември 2007
Расходи на проектот: 152.000 МКД
Донатори на проектот: СНВ

Краток опис на проектот:
Моменталната состојба во селските населби на општината Берово говори за зголемена количина на цврст отпад
- постоење голем број диви депонии и фрлање на цврстиот отпад насекаде низ селските населби. Ваквата
состојба е алармантна и бара преземање мерки - организирано собирање на цврстиот отпад. За постигнување
на целта предвидени се следните активности: договори за соработка со ЈКПР Услуга и Општина Берово;
издавање брошура; организирање работилници во 6 селски населби.

ÂÂ Име на проектот:
МАКЕДОНСКИ ТРАДИЦИОНАЛНИ РАКОТВОРБИ - ПОДДРШКА НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНА СРЕДИНА
Цел на проектот: Продолжување на традицијата преку зачувување на автентичноста на рачните изработки,
промоција на традиционални и новодизајнирани рачно изработени производи со цел развој на руралниот
туризам.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Источна Македонија
Носител на проектот: Здружение на жени земјоделци „Агро-Винка“
Вклучени организации: ДПТУ „Дарија ракотворби” ДООЕЛ
Хумани ресурси: 30 (30 од нив биле волонтери)
Целна група: жени
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: септември 2009 – март 2010
Расходи на проектот: 1.690.054 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Подобрување на комуникацијата со еколошко излетничко место „Дабот“.
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ÂÂ Име на проектот:
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВЧАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО СО НАЈСОВРЕМЕНИТЕ ЗООТЕХНИЧКИ МЕРКИ СО
СОВРШЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СОЗДАВАЊЕ НОВИ РАСИ НА ОВЦИ
Цел на проектот: Зголемени продуктивни односи кај овцата во однос на млеко, месо и волна, зголемена
репродукција со што ќе се подобрат финансиските услови на одгледувачите, ќе се подобри руралниот развој на
регионот и ќе се зголемат традиционалните придобивки на РМ во квалитетот на животот.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Тетово
Носител на проектот: Здружение на одгледувачи на овци – Шарпланинец, Тетово
Вклучени организации: општина Тетово, Институт за сточарство
Хумани ресурси: /
Целна група: хендикеп, невработени, претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: /
Расходи на проектот: /
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со проектот се предвидува подобрување на технологијата на преработка на овчото млеко со примена на
пастеризатор за овчо млеко и добивање пастеризирано сирење. Воведување и мелезење на расниот состав
на овци со набавка на расплоден машки потенцијал од млечните раси на овци. Подобрени животни услови на
одгледувачите со подобрена хигиена и дотур на вода за напојување на овците и техничка вода за подобрени
услови во преработката на млечните производи.

ÂÂ Име на проектот:
ОВЧЕПОЛСКИ ЕКО ЧИФЛИК
Цел на проектот: Забрзување на руралниот развој во Мустафино преку создавање нови работни места,
зачувување на руралната околина, одржливо користење на природните ресурси, преработка на земјоделските
производи до крајни производи, одржливо складирање и воведување стандарди.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Свети Николе, с. Мустафино
Носител на проектот: ЗЗ Деметра, ЗППОП „Овчеполски екопроизводи“
Вклучени организации: МЗШВ
Хумани ресурси: 4 (двајца од нив биле волонтери)
Целна група: општа, млади, експерти, жени, стари, деца, хендикеп, невработени, претприемачи,
етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: јануари 2008 – декември 2013
Расходи на проектот: 11.000.000 МКД
Донатори на проектот: /
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Краток опис на проектот:
Имплементацијата на проектот вклучува неколку фази.
1. Фаза на развој (зголемување, одржување и складирање на органските производи) и воведување стандарди
ХАЦЦП.
2. Преработка на житни и млечни органски производи
3. Создавање услови за развој на терцијални услуги (лов, органски туризам, изработка и продажба на
традиционални носии и сл.). Област и потесно подрачје на проектот е: рурален развој и земјоделско
производство со додадена вредност.

ÂÂ Име на проектот:
КООПЕРАТИВА ЗА ЗАЕДНИЧКА НАБАВКА НА РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ И ПЛАСМАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА ПЛАСМАН НА ОВЧО МЛЕКО
Цел на проектот: Подобрување на состојбата во земјоделското производство во Овчеполието (Мустафино)
преку заедничка набавка на квалитетни репроматеријали; едукација на земјоделците и заеднички пласман на
земјоделски производи на локалниот и македонскиот пазар генерално.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Свети Николе
Носител на проектот: ЗЗ Деметра, ЗППОП „Овчеполски екопроизводи“
Вклучени организации: СФАРМ
Хумани ресурси: 5 (тројца од нив биле волонтери)
Целна група: млади, експерти, жени, невработени, претприемачи, етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, заеми, информации, застапување
Период на спроведување: јануари 2007
Расходи на проектот: 918.000
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Кооперативата е вклучена во набавка на различни видови репроматеријали потребни за земјоделските
производители - членови, почнувајќи од различни видови семиња, ѓубриња, заштитни средства и наоѓање
соодветни пазари за нивна дистрибуција. Фокус на проектот е производството на овчо млеко преку создавање
крајни традиционални овчеполски млечни производи, инвестирање во средства на дистрибуција на истите и
развивање маркетинг-стратегија со цел создавање овчеполски млечен бренд.
Проектот сè уште е во фаза на имплементација.

ÂÂ Име на проектот:
Едукација на земјоделските производители
Цел на проектот: Едукација на земјоделските производители во областа на: избор на семенски материјал,
квалитетно расадопроизводство, заштита и исхрана на растенијата и помош во пласманот.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Василево
Носител на проектот: ЗЗП Агросојуз, Василево
Вклучени организации: општина Василево
Хумани ресурси: 6 (двајца од нив биле волонтери)
Целна група: земјоделски производители
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Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: јануари – јуни 2010
Расходи на проектот: 180.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со проектот „Едукација на земјоделските производители“ во општина Василево, ЗЗП „Агросојуз“ Василево
изврши едукација на 60 земјоделски производители во сите области кои ги опфаќа проектот. Стручните
лица вклучени во проектот вршеа едукација со помош на технички средства со цел доближување и појасно
објаснување на поодделните области.

ÂÂ Име на проектот:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ХРАНА И ОСТВАРУВАЊЕ ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ
ПРИДОБИВКИ
Цел на проектот: Физибилити-студија за ваовед во стандарди - физибилити-студија за млекарница за вовед
во стандарди - млекопроизводители. Студиска посета на европски тип на фарма.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Источен регион
Носител на проектот: ЗЗП „Агропродукт“
Вклучени организации: И.С. Овчари, Р.З. Овчеполка, Еко, Млекарница Голак (Делчево)
Хумани ресурси: 9 (еден од нив бил волонтер)
Целна група: претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, застапување
Период на спроведување: ноември 2007 – март 2008
Расходи на проектот: 57.921 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Преку организирање работилници и презентации од споменатите тематски подрачја и преку организирање
научно-студиски посети на фарми според стандардите на ЕУ се дојде до мерливи сознанија за имплементација
на стандарди и изготвување физибилити-студија за млекарница (Голак Делчево), млекопроизводители
(одгледувачи на крави). Истите беа презентирани пред преработувачите и производителите на млеко.

ÂÂ Име на проектот:
ПОДОБАР КВАЛИТЕТ НА МЛЕКО, ПОГОЛЕМ ПРОФИТ НА ФАРМА
Цел на проектот: Запознавање со новите одредби за квалитет на млеко. Практично показен тест (Калифорнијатест). Споредбени резултати. Инвестиции во опрема за постигнување стандарди.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Брегалнички регион
Носител на проектот: ЗЗП „Агропродукт“
Вклучени организации: „Овчеполка“, З.О.О „Аваси„, З.Г.Г. „Симентал“
Хумани ресурси: 16 (три од нив бил волонтери)
Целна група: претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, застапување
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Период на спроведување: октомври 2008 – декември 2008
Расходи на проектот: 421.200 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Чувањето и негувањето на ситен и крупен добиток за производство на млеко е основа за егзистенција на голем
број фармери. Молзењето, чувањето и производството на сурово млеко често пати е несоодветно и придонесува
за загуби во производството. Интервенција преку едукација, практично показни тестови и обука беше основа
за создавање амбиент за примена на нормативи и стандарди на ЕУ во нашата држава. Овие активности
завршија со инвестиции во опрема за подобрување на квалитетот на млеко, како основа за поголем профит и
самовработување.

ÂÂ Име на проектот:
Форуми во заедницата
Цел на проектот: Воспоставување на партиципативни пристапи во заедница.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: локално, Карбинци
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: Единица за координација на форумите/Консалтинг за стратешки развој, Швајцарска
агенција за развој и соработка ( SDC )
Хумани ресурси: 4
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: грантови, застапување
Период на спроведување: април 2008–декември 2009
Расходи на проектот: 3.378.154МКД
Донатори на проектот: СДЦ, општина Карбинци

Краток опис на проектот:
Во рамките на форумот во општина Карбинци, вкупно реализирани беа 8 сесии од кои првата беше
информативна, додека последната т.н последователна сесија се одржа на крајот на проектот и имаше за цел да
ги презентира постигнатите резултати од реализираните проекти избрани на форумите од самите граѓани. На
сите форумски сесии вкупно учестуваа 507 жители на Општина Карбинци.Помеѓу сесиите одржани беа повеќе
работилници за проектно планирање,обука за формулација на проекти и обука за подготовка на буџет кои
овозможија квалитетна подготовка на предлог проектите предложени од страна на учесниците на форумите.
Со проектот беа изградени детски изгралишта, мали спорт ски терени како и урбано уредување на општината.

ÂÂ Име на проектот:
Реновирање на училишта во руралните заедници
Цел на проектот: Подобрување на условите во основните училишта во прифатливи стандарди во согласност со
големината и потребите на училиштето.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: локално, општини Конче, Василево, Долнени, Могила и
Битола
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: ЕЛС Конче, Василево, Долнени, Могила и Битола
Хумани ресурси: 2
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Целна група: деца, наставници
Активности што се спровеле со проектот: грантови, застапување
Период на спроведување: август–ноември 2009
Расходи на проектот: 5.114.796 МКД
Донатори на проектот: Сокотаб Франа СА , Филип Морис

Краток опис на проектот:
За 1.048 ученици и 141 вработен во пет училишта во руралните средини наставата се одвиваше полесно
благодарение на проектите за модернизација на образованието што во текот на 2009 година ги спроведуваше
МЦМС.
Во ОУ Браќа Миладиновци во с. Добрушево (Могила) беа набавени нагледни средства и помагала за опремување
на фискултурната сала и за кабинетот по физика и хемија; во ОУ Гоце Делчев во с. Конче направена е демонтажа
на старите и поставување на нови прозорци и врати; во ОУ Александар Турунџиев во с. Кукуречани (Битола)
спроведени се истражни работи и изработка на главен проект за санација на подрумските простории; во ОУ
Гоце Делчев во с. Нова Маала (Василево) направен е ограден ѕид на школскиот двор, а во ОУ Исмаил Ќемали во
с. Црнилиште (Долнени) беше направено партерно уредување на училишниот двор.

ÂÂ Име на проектот:
Реновирање на основните училишта во руралните заедници
Цел на проектот: Подобрување на условите во основните училишта во прифатливи стандарди во согласност со
големината и потребите на училиштето.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: локално, с. Кукуречани (Битола), с. Алнгелци (Василево),
с. Конче (Конче), с. Црнилиште (Долнени)
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: ЕЛС Конче, Василево, Долнени и Битола
Хумани ресурси: 2
Целна група: деца, наставници
Активности што се спровеле со проектот: грантови
Период на спроведување: јуни–ноемви 2010
Расходи на проектот: 6.118.600 МКД
Донатори на проектот: Сокотаб Франа СА , Филип Морис

Краток опис на проектот:
Во рамките на проектот беа реализирани следните активности: во ОУ „Гоце Дечев“ во с. Ангелци (Василево) се
изврши реконструкција на училишниот објект (внатрешни ѕидови, под, електричната инсталација и греење);
во ОУ „Александар Турунџиев“ во с. Кукуречани (Битола) беше реконструирано и зајакнато подрумското ниво на
училишниот објект; во ОУ „Исмаил Ќемали“ во с. Црнилиште (Долнени) и ОУ „Гоце Делчев“ беа набавени книги
и нагледни средства за училиштата.

ÂÂ Име на проектот:
Форуми во заедниците Аеродром, Берово, Радовиш и Конче
Цел на проектот: Воспоставување на партиципативни пристапи во заедниците.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: локално, Аеродром, Берово, Радовиш и Конче
Носител на проектот: МЦМС
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Вклучени организации: Единица за координација на форумите/Консалтинг за стратешки развој и Швајцарска
агенција за развој и соработка (SDC), ЕЛС Аеродром, Берово, Радовиш и Конче
Хумани ресурси: 6
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, застапување
Период на спроведување: септември 2009–декември 2010
Расходи на проектот: 25.198.314 МКД
Донатори на проектот: СДЦ, општина Аеродром, општина Берово, општина Радовиш, општина Конче, ЈКП
„Плаваја“, ЈКП „Лакавица“

Краток опис на проектот:
Со проектот се постигнаа следните резултати: развиени вештини и ставови на граѓаните и ЕЛС за активно
учество на граѓаните во развој на заедницата на локално ниво, спроведни проекти избрани на форумите.
Во општина Аеродром се реконструираа прозорци и врати во основните училишта „Блаже Конески“, „Браќа
Миладиновци“, „Гоце Делчев“, и градинката „Изворче“. Беа заменети вкупно 307 прозорци и врати што ќе
овозможи поквалитетно одвивање на наставата и подобрување на енергетската ефикасност. Во општината
Берово граѓаните учествуваа во креирање на буџет на општината за 2011 година, каде во рамки на проектот
тие се одлучија за уредување на плоштадот. Во Радовиш и Конче граѓаните во рамки на форумскиот процес се
одлучија средствата да ги наменат за обезбедување на две возила за одржување на канализациската мрежа.

ÂÂ Име на проектот:
Кампања за јакнење на јавнаТА свест за водоснабдување
Цел на проектот: Да се зголеми јавната свест за потребата од сопствена реализација на индивидуални
приклучоци со водомери и плаќање на водата што се користи од новите водоводни системи.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: локално, Јегуновце
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: општина Јегуновце, ОУ во Шемшево, Жилче и Ратае, ЈП Јегуновце
Хумани ресурси: 2
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: информации, застапување
Период на спроведување: јули–декември 2009
Расходи на проектот: 901.683 МКД
Донатори на проектот: Норвешка асоцијација на општини (КС)

Краток опис на проектот:
Со проектот се придонесе кон зајакнување на свеста на корисниците на водоводните системи и за плаќање
за потрошената вода/добиената услуга, како и кон зајакнување на волјата на корисниците да постават
индивидуални приклучоци со водомер. Овие резултати беа постигнати преку следните активности: Во
рамките на проектот беше спроведена кампања со слоганот „Чиста сметка - здрава вода“. Беше дистрибуиран
промотивен материјал до жителите. Информирањето на населението се спроведе преку одржување на
информативни средби и дистрибуција на информативен пакет. Информативните пакети се дистрибуираа до
секое домаќинство од целното подрачје. За учениците од основните училишта во општината Јегуновце беа
организирани шест интерактивни едукативни часови и еден натпревар. Едукативните часови беа за учениците
од 5-то до 8-мо одделение од 3-те училишта во селата Јегуновце, Шемшево и Жилче. На часовите учество
зедоа 225 ученици. На крајот на кампањата се одржа едукативен натпревар во пишување есеј на тема: „Важна
е секоја капка вода“, во цртање на тема „Мојата планета е жедна“, I квиз со разлчни содржини под заедничко
мото „Факти за водата“. Вкупно 36 ученици зедоа учество во натпреварот.
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ÂÂ Име на проектот:
Модернизација на руралните заедници
Цел на проектот: Модернизација и создавање на услови за одржлив развој на руралните заедници.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Република Македонија
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: општини: Конче, Старо Нагоричане, Чашка, Долнени, Велес
Хумани ресурси: 1
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: февруари–декември 2008
Расходи на проектот: 940.865 МКД
Донатори на проектот: ЕЕД

Краток опис на проектот:
Со проектот беа реализирани активности за поддршка на општините и јавните комунални претпријатија за
поуспешно работење во следните области: заштита и уредување на животната средина, пристап до донатори
(ЕУ), комунална инфрастуктура, урбанистичко и просторно планирање, модерни ИТ презентации.
Во општина Старо Нагоричане беа реализирани активности за изработка и хостирање на ВЕБ страна на општина
Старо Нагоричане. Општина Конче беше поддржана за изработка на апликација за ИПА и прекугранична
соработка, како и подобрување на комуналните услуги преку набавка на црево за водоснабдување. Општина
Чашка го реализираше проектот Парк на пријателството, односно со поддршката на МЦМС се овозможи
мобилизација на дополнителни средства од Мировен Корпус. Ова претставува прв проект за урбанизација
на централниот дел на с.Чашка. Во општина Велес, набавени беа 5 специјални дупчалки за пошумување,
искористени пред се во двете големи акции Ден на дрвото. Општината Долнени и ЈКП Долнени беа поддржани
со набавка на црево и ситна опрема неопходна за квалитетно одржување и управување со комуналната
инфраструктура. Покрај ова, МЦМС испорача консултации на ЈКП за пристап во идентификување на проблемите
со санитација во селата од општина Долнени.

ÂÂ Име на проектот:
Иницијативи во руралните заедници во Прилеп
Цел на проектот: Воспоставување на партиципативни пристапи во заедниците.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Општина Прилеп
Носител на проектот: Македонски центар за меѓународна соработка, Општина Прилеп, ФПР-Прилеп и
месните заедници на територија на Општина Прилеп
Вклучени организации: Општина Прилеп и месни заедници на територијата на Општина Прилеп
Хумани ресурси: 2
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: септември–декември 2008
Расходи на проектот: 932.755 МКД
Донатори на проектот: ЕЕД, Општина Прилеп, ФПР Прилеп, МЗ од Прилеп
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Краток опис на проектот:
Во рамките на проектот беа спроведени информативни работилници за постапката на формирање на месните
заедници и правилата за работа за МЗ во општина Прилеп. Вкупно се одржаа 9 информативни работилници со
кои беа опфатени 72 претставници од 9 Месните заедници.
Беа одржани две обуки (за стратешко планирање и раководење со проектен циклус), на кои присуствуваа
31 учесник од месните заедници. Додека на четири работилници за градење капацитети на советите на МЗ
учествуваа вкупно 58 претставници. Беше организиран повик за прибирање на предлог работни планови
за развој на локалните партнерства и поддршка за спроведување на локалните акции и иницијативи. Исто
така беа организирани и работилници за развој на локалните партнерства и помош при спроведувањето на
локалните акции и иницијативи.

ÂÂ Име на проектот:
Техничка документација за санитација во Општина Долнени
Цел на проектот: Подготовка за подобрување на санитарните услови во селата Пешталево и Секирци во
Општина Долнени.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Општина Долнени
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: Општина Долнени, МЗ с. Секирци и с.Пешталево, ЈКП Долнени
Хумани ресурси: 1
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: раководење
Период на спроведување: март–ноември 2008
Расходи на проектот: 612.000 МКД
Донатори на проектот: ДЦА, Данска

Краток опис на проектот:
Со проектот изработени беа две технички документации (основни проекти) за изградба на канализација во
селата Пешталево и Секирци. Истовремено набавен беше алат и опрема за ЈКП Долнени што ќе овозможи
поефикасно одржување на објектите.

ÂÂ Име на проектот:
Реновирање на основно училиште во с. Добрушево
Цел на проектот: Подобрени услови за учење и работа за учениците и персоналот во основното училиште.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Општина Могила
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: општина Могила
Хумани ресурси: 3
Целна група: деца
Активности што се спровеле со проектот: раководење
Период на спроведување: јуни–ноември 2008
Расходи на проектот: 2.921.897 МКД
Донатори на проектот: Сокотаб
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Краток опис на проектот:
Со проектот беше изработена техничка документација и нејзина ревизија. Во училиштето беше сменета
електричната инсталација реконструирани внатрешните ѕидови, подови и плафони.

ÂÂ Име на проектот:
Реновирање на основно училиште во с. Долнени Количани
Цел на проектот: Подобрени хигиенски и хигиенско/санитарни услови за персоналот во основното училиште
„Мустафа Кемал Ататурк“.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: с. Долно Количани, општина Студеничани
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: општина Студеничани
Хумани ресурси: 2
Целна група: деца
Активности што се спровеле со проектот: раководење
Период на спроведување: јуни–октомври 2008
Расходи на проектот: 1.246.775 МКД
Донатори на проектот: Сокотаб

Краток опис на проектот:
Со проектот беше дограден санитарниот јазол во училиштето. Во текот на изградбата, од страна на училиштето
предложено беше проширување на самата доградба со дополнителен ходник кој овозможи подобра звучна и
топлинска изолација.

ÂÂ Име на проектот:
Санација на штети од поплави на ОУ во Општина Конче
Цел на проектот: Создавање услови за нормален пристап и функционирање на училиштето Гоце Делчев с.
Конче.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Општина Конче
Носител на проектот: Македонски центар за меѓународна соработка, општина Конче
Вклучени организации: ЈКП Лакавица - Конче, ЈП Македонија пат - подружница Штип и Центар за управување
со кризи
Хумани ресурси: 1
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: раководење
Период на спроведување: декември–декември 2008
Расходи на проектот: 120.000 МКД
Донатори на проектот: Сокотаб

Краток опис на проектот:
Со поектот се спроведоа активнсти за расчистување на насипите од наноси и шут по патиштата, мостовите и
пристапните делници со помош на механизација.
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ÂÂ Име на проектот:
Стекнување искуства од позитивните иницијативи и проекти во руралните заедници
Цел на проектот: Придонес кон вклучување на руралните заедници во планирање и искористување на ЕУ
поддршката за рурален развој.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: Македонски центар за меѓународна соработка, ЗЕЛС и АФПЗЗР
Вклучени организации: ЗЕЛС и АФПЗЗР
Хумани ресурси: 1
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: застапување
Период на спроведување: октомври–декември 2008
Расходи на проектот: 382.888 МКД
Донатори на проектот: ЕЕД, Германија

Краток опис на проектот:
Во рамките на проектот беше остварена студиска посета во Република Словенија, на која учествуваа членови
од Комисијата за рурален развој при ЗЕЛС и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и
руралниот развој.
Втора активност беше организирањето на Конференцијата на тема Руралните општини и ЕУ поддршката
за рурален развој во Македонија – националните искуства и регионалните практики, со посебен осврт на
искуствата од Р. Бугарија.

ÂÂ Име на проектот:
Градење на капацитети на локалната самоуправа
Цел на проектот: Подобрени организациски и институционални капацитети на руралните и други мали
заедници за развојните иницијативи.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: МЦМС
Вклучени организации: Општини: Чашка, Долнени, Могила, Карбинци, Старо Нагоричане, Лозово, Сарај,
Јегуновце, Желино, Конче, Теарце, Велес, Прилеп
Хумани ресурси: 9
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: март–декември 2008
Расходи на проектот: 696.440 МКД
Донатори на проектот: ЕЕД, Германија

Краток опис на проектот:
Со проектот беа спроведени шест обуки и една работилница: обука за пристап до донаторите и изработка на
апликации, обука за вовед во инструментот за прет-пристапна помош ИПА, обука за односи со јавноста, обука
за раководење со човечки ресурси, обука за тимска работа и раководење со тим, обука за комуникациски
вештини и решавање на конфликти, и работилница подготовка на заедниците за изработка на апликација за
изготвување на ЛЕАП.
На обуките и работилниците присуствуваа околу 100 учесници од 13 општини, како и претставници на граѓански
организации.
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ÂÂ Име на проектот:
Студиска посета на Словенија за ИПАРД
Цел на проектот: Целта на проектот беше запознавање со искуствата во претфинансисрањето проекти САПАРД/
ИПАРД во Република Словенија.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Словенија
Носител на проектот: МРФП
Вклучени организации: Платежна агенција за ИПАРД во Македонија и во Словенија
Хумани ресурси: 2
Целна група: претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: застапување
Период на спроведување: јануари–март 2010
Расходи на проектот: 822.898 МКД
Донатори на проектот:

Краток опис на проектот:
Европската Унија ја обедини помошта што ја обезбедува за земјите кои претендираат да станат нејзини членки
во еден инструмент наречен Инструмент за претпристапна помош или ИПА. Инструментот има пет компоненти.
Петтата компонента е наменета за рурален развој т.н. ИПАРД, за која Македонија е подобна и веќе го објави
првиот повик во декември 2009 г.
ИПАРД е новина за македонските земјоделски производители, агро-преработувачите, финансискиот сектор
и општата јавност. Се смета дека еден од битните проблеми претставува прет-финансирањето на подобните
проекти. Оттука, пристапот на МРФП беше да стапи во комуникација со АФПЗРР и со платежната агенција
на Словенија и да се организира посета на претставници од македонски финансиски институции заради
запознавање со искуствата со ИПАРД. Целта на проектот беше запознавање со искуствата во претфинансирањето
проекти САПАРД/ИПАРД во Република Словенија. Очекуван резултат беше посетени се релевантни институции
за САПАРД/ИПАРД во Република Словенија.
Посетата се реализира како што беше планирано. Беа посетени платежната агенција на Словенија, три банки,
три проекти и една земјоделска комора.

ÂÂ Име на проектот:
Организации на производителиТЕ
Цел на проектот: Вмрежување на земјоделските производители во Македонија.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: национално
Носител на проектот: МРФП
Вклучени организации: Група за развој на подсекторот домат и пиперка
Хумани ресурси: 5
Целна група: претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: застапување
Период на спроведување: април 2009–април 2012
Расходи на проектот: 2.526.360 МКД
Донатори на проектот: /
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Краток опис на проектот:
Македонското земјоделство се вбројува во групата умерено профитабилни, со потенцијали за развој. Иако
има одредени компаративни предности, како што се поволната клима и долгата традиција во земјоделското
производство, синџирот на понуда на земјоделски производи има потреба од цврста интеграција за да биде
подготвен за очекуваниот развој на пазарот и постојаниот раст на конкуренцијата, како на локално така и на
меѓународно ниво.
Областите во кои има потреба од најитна интервенција, кои наедно се дел од стратегијата на ГРДП се: а)
унапредување на координацијата и довербата помеѓу чинителите во земјоделскиот сектор (хоризонтална и
вертикална); б) развој на пазарна стратегија; в) помагање на развојот и имплементација на политики, планови,
правила и прописи (пр. влезни даноци, стандарди на квалитет и сл.); г) развој на механизми за подобар систем
за размена на информации во потсекторот.

ÂÂ Име на проектот:
ЧИСТЕЊЕ НА КОРИТОТО НА СТРУМИЧКА РЕКА И МОНОСПИТОВСКИТЕ ОДВОДНИ КАНАЛИ
Цел на проектот: Подобрување на санитарната и еколошката состојба во руралните заедници од струмичкиот
регион. Подобрување на соработката меѓу општините и руралните заедници. Поддршка на процесот на
децентрализација и одржлив развој во заедниците. Решавање на приоритетен инфраструктурен проблем.
Придонес кон локалниот економски развој во целните општини.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село
Носител на проектот: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ЦОР Алка Скопје
Вклучени организации: Министерство за животна средина и просторно планирање, ЕЛС Струмица,
Василево, Босилово и Ново Село, МЗШВ
Хумани ресурси: 12 (4 од нив биле волонтери)
Целна група: млади, експерти, жени, стари, деца, хендикеп, невработени, претприемачи, етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: февруари 2006 – јули 2006
Расходи на проектот: 21.700.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Проектните активности за чистење на реката Струмица и моноспитовските канали е со цел давање итна
поддршка на 4 општини: Струмица, Василево, Босилево и Ново Село. Алка ги остварува целите преку следните
активности: Градење на капацитетите на заедниците, групи во заедниците и во единиците на локалната
самоуправа, преку примена на партиципативниот пристап, одржување обуки и тренинзи, со цел долгорочен
развој на заедниците; Зголемување на свеста за користење на партиципативни методи во процесот на
одлучување и дефинирање на приоритетите во заедницата; Нагласување на значењето на мобилизацијата на
заедницата и вклучување на маргинализираните групи за остварување заеднички цели и интереси преку јавни
собири, фокусни групи, работилници и учество во разни активности; Поддршка за заедниците за подобрување
на комуникацијата и соработката со локалната самоуправа и обратно; Промовирање на принципот на добро
владеење на општинско ниво, со цел да се обезбеди транспарентност и одржливост; Водење низ процес на
планирање на развој на заедниците и изработка на развоен план; Реализирање заеднички проек со чиешто
решавање значително би се подобрил животот во заедницата; Зголемување на разбирањето на жителите
за децентрализацијата во однос на надлежностите и начинот на финансирање на единиците на локалната
самоуправа, учество на граѓаните во одлучувањето и сл., преку работилници за децентрализација. Со оваа
програма се работи во руралните средини на мотивација, мобилизација и самоорганизирање на заедниците
околу еден заеднички проблем. Во исто време, а во согласност со новиот закон за локална самоуправа, АЛКА
користи стратегија за проширување на својата асистенција на општинско ниво, со цел да ги подготви за
нивните нови одговорности и користењето на принципот на „добро владеење“. Со користењето на методот
на практично вклучување на општинската администрација заедно со заедниците, од самото отпочнување и
за време на сите проектни фази, тие ќе се запознаат со процесот и методологијата и ќе имаат можност да се
здобијат со потврдени партиципативни алатки за иден самостоен развој. Сегашниот степен на соработка помеѓу
општините и заедниците, како и нивното ниво на стручност на проектно планирање треба да се подобрат.
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ÂÂ Име на проектот:
ЗАШТИТА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АВТОХТОНАТА ДОМАШНА РАСА ОВЦИ ПРАМЕНКА ВО МАЛЕШЕВСКО ПИЈАНЕЧКИОТ РЕГИОН
Цел на проектот: Да се заштити и зголеми бројот на праменката како автохтона домашна раса, да се мотивираат
и други фармери да почнат да ја одгледуваат со методи на органско земјоделство.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Пехчево
Носител на проектот: „Нов живот“ (Штип), „Аронија“ (Делчево), Центар за култура и информации „Равен“
(Пехчево)
Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 160 (160 од нив биле волонтери)
Целна група: општа, невработени
Активности што се спровеле со проектот: грантови
Период на спроведување: февруари 2010 – јули 2011
Расходи на проектот: 2.880.000 МКД
Донатори на проектот: ГЕФ МПГ

Краток опис на проектот:
Да се заштити и зголеми бројот на праменката како автохтона домашна раса, да се мотивираат и дру
ги фармери да почнат да ја одгледуваат. Набавени 128 чистокрвни јагниња од сортата праменка со
цел оформување матично стадо и наедно заштита од исчезнување и да се зголеми нивниот број.
Со проектите ќе се преземат активности за: Оформување матично стадо и санација и доградба; Воведување
органско производство; Производство на млеко и млечни производи и маркетинг на производите и Заштита на
животната средина, еколошка компонента и локален развој.

ÂÂ Име на проектот:
ВРАБОТУВАЊЕ ПО ПАТ НА ОБУКА ЗА ЗАНАЕТИ И РАЧНИ ИЗРАБОТКИ
Цел на проектот: Економско јакнење на младите лица по пат на обука за изработка на дизајни и крајни
производи наменети за странски пазар.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Крушево
Носител на проектот: ОЖ „Цвет“
Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 20 (четворица од нив биле волонтери)
Целна група: млади, жени, невработени
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: октомври 2008 – декември 2008
Расходи на проектот: 103.240 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Во текот на спроведувањето на проектот се одржуваа работилници (плетење и везење) со цел младите да
се вклучат во изработката на крајни рачни ракотворби, бидејќи во тој период нашата организација работеше
плетени работи наменети за италијанскиот пазар. Младите се обучија во почетокот за припремните работи, а
со текот на времето и за финалните ракотворби. Исто така, во тој период се одржа и курс за дизајнери и тие
дизајни беа во склопот на модните трендови и беа прифатени од странските пазари.
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ÂÂ Име на проектот:
АСФАЛТИРАЊЕ НА ПАТ 1КМ ДО ИЗЛЕТНИЧКОТО МЕСТО „ДАБОТ“ С. БЕЛИ
Цел на проектот: Подобрување на комуникацијата со еколошко излетничко место „Дабот“.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: с. Бели, Кочани
Носител на проектот: Општина Кочани
Вклучени организации: ЗГ с. Бели
Хумани ресурси: 10 (десет од нив биле волонтери)
Целна група: општа, млади, невработени
Активности што се спровеле со проектот: грантови
Период на спроведување: октомври 2008 – јули 2009
Расходи на проектот: /
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Асфалтирање пат од с. Бели до излетничкото место „Дабот“ - со посебно обележје на дрвото даб со старост од
над 600 години.

ÂÂ Име на проектот:
ИЗГРАДБА НА ХЛОРНА СТАНИЦА „ДЕБРЕШТЕ“ ЗА ОПШТИНИТЕ ДОЛНЕНИ, КРИВОГАШТАНИ И КРУШЕВО ВО
ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН
Цел на проектот: Обезбедување здрава вода за пиење за 16.351 жител на 13 населени места во општините
Долнени, Крушево и Кривогаштани.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Пелагонија
Носител на проектот: ПРЕДА
Вклучени организации: СДЦ, општина Долнени, Крушево, Кривогаштани, Биро за регионален развој, Совет
за развој на пелагонискиот плански регион
Хумани ресурси: 5
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: инфраструктура
Период на спроведување: декември 2009 – ноември 2010
Расходи на проектот: 4.700.000 МКД
Донатори на проектот: Влада на РМ

Краток опис на проектот:
/

ÂÂ Име на проектот:
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
Цел на проектот: Поддршка за развојот на туризмот.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Пелагонија
Носител на проектот: ПРЕДА
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Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 3
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, заеми
Период на спроведување: април 2009 – декември 2010
Расходи на проектот: 6.000.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Проектот има за цел да ги промовира туристичките потенцијали на регионот, а со тоа и сите туристички
атракции во руралните делови на пелагонискиот регион. Промоција главно се прави преку интернет-страницата
www.pelagonia.mk

ÂÂ Име на проектот:
ПРОМОЦИЈА НА ПИПЕРКАТА КАКО КОНКУРЕНТА КУЛТУРА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН
Цел на проектот: Промоција на производство на пиперка (фармерска) како профитабилна земјоделска
активност во регионот која води кон подобрени односи во рамките на вредносниот синџир.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Пелагонија
Носител на проектот: ПРЕДА
Вклучени организации: МААСП, и девет општини од Пелагонискиот регион
Хумани ресурси: 2
Целна група: жени, претприемачи
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: јануари 2009 – декември 2010
Расходи на проектот: 4.000.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
/

ÂÂ Име на проектот:
МАРИОВО НИЗ БОИТЕ НА ПРИРОДАТА
Цел на проектот: Рурален развој и промоција на Мариово во општина Новаци.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Новаци
Носител на проектот: „Семак“
Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 7 (двајца од нив биле волонтери)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: информации, застапување
Период на спроведување: мај 2010 – август 2010
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Расходи на проектот: 185.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Изготвен водич во Мариово на 60 страници во боја каде низ фотографијата и кратко појаснување се покажани
вредностите на рурално Мариово - општина Новаци и ЦД од 200 фотографии во слајдови.

ÂÂ Име на проектот:
ОБУКА НА ЖЕНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРЕДМЕТИ ОД ВОЛНА СО ФИЛЦ-ТЕХНИКА
Цел на проектот: Да се обучат 12 жени од Берово за изработка на сувенири од волна со филц-техника.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Берово
Носител на проектот: „Серафим“
Вклучени организации: МАТА
Хумани ресурси: 3 (тројцата од нив биле волонтери)
Целна група: жени, невработени
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: јуни 2007 – јуни 2007
Расходи на проектот: 12.000 МКД
Донатори на проектот: МАТА

Краток опис на проектот:
Проектот се реализира со цел да се обучат 12 жени невработени да изработуваат сувенири од волна со филцтехника, а како производ беше покажана техниката за изработка на шешир, чанта, влечки, елек, ружа, овчар,
куче, желка, бубамара и овци. Исто така беше прикажана и подготовката на волната од перење, фарбање и
влечење.

ÂÂ Име на проектот:
СО ЗДРАВА ХРАНА ДО ЗДРАВ ЖИВОТ
Цел на проектот: Чиста и здрава храна во секој момент. Едукација на производителите на градинарски
производи за користење здрави, превентивни и заштитни средства и семенски материјали кои се одобрени
од ЕУ.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Кривогаштани
Носител на проектот: ТГЗ Ориентал, Кривогаштани
Вклучени организации: /
Хумани ресурси: 20 (десет од нив биле волонтери)
Целна група: земјоделски производители
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: април – август 2009
Расходи на проектот: 218.000 МКД
Донатори на проектот: /
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Краток опис на проектот:
Во рамките на проектот објавени се публикации со коментари и препораки за користење на семињата и
превентивните средства за заштита на растенијата во голем тираж. Со издавањето на флаерите се добиваат
точни информации за проблемите кои можат да настанат со користење различни превентивни мерки и
семенски материјали кои не се сертифицирани од страна на ЕУ. Покрај флаерите и постерите, дизајнирани
се и постери со цел да се информираат корисниците за обуките. Со проектот беа опфатени 100 земјоделци во
регионот, оспособени се 20 лица во регионот од здружението со цел да станат идни предавачи и продолжувачи
на традицијата на ваквите форми на едукација на жителите на општина Кривогаштани. Ќе се оспособат и други
лица кои треба да помогнат во едукацијата и да продолжат со нивното стекнато знаење.

ÂÂ Име на проектот:
ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЗНАНИЈАТА КАЈ ПРИМАРНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЕДИНИЦИТЕ
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА МОЖНОСТИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И
СТАНДАРДИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Цел на проектот: Разбивање на погрешните сфаќања кај земјоделците дека барањата за стандарди се
неприменливи во наши услови, подобрување на знаењата за забрзан рурален развој преку оптимално
користење на природните услови, како и предочување на можните закани во лозарското производство.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Источен и вардарски регион
Носител на проектот: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Земјоделски факултет, Катедра за заштита на
растенијата и животната средина
Вклучени организации: СНВ, ФФРМ (канцеларија Кочани), општина Берово, АПРЗ РЦ (Штип).
Хумани ресурси: 13 (четири од нив бил волонтери)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: ноември 2010 – декември 2010
Расходи на проектот: 92.000 МКД
Донатори на проектот: Катедра за заштита на растенијата

Краток опис на проектот:
Низ серија работилници одржани во мотел Слив, во с. Зрновци, општина Берово и простории на Универзитетот
„Гоце Делчев“ одржани се работилници на повеќе теми. Искористено е богатото искуство на наставниот кадар
од Земјоделскиот факултет за да се пренесат сознанија од 7 тематски подраја, карактеристични за населението
каде се држани работилниците. Обработени беа следните тематски подрачја: плодрен, составен дел на добрата
земјоделска пракса; алтернативни култури во пресрет на климатските промени; од органски отпад до органски
компост; ИПМ во градинарството; економска оправданост со примена на ИПМ во земјоделството; заштитени
подрачја како можност за забрзан рурален развој; во пресрет на ИПАРД.

ÂÂ Име на проектот:
ПОДДРШКА НА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА АНАЛИЗА И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА ВО ПРОЦЕСОТ НА
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
Цел на проектот: Овозможување поддршка на руралните заедници во процесот на искористување на
програмите за рурален развој кои ќе бидат обезбедени во иднина од ЕУ, со што се поддржуваат напорите на
земјите за евроинтеграции.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Бугарија, Србија, Косово, Албанија, Турција, Црна Гора
Носител на проектот: ФАО
Вклучени организации: СВГРРД, Министерство за земјоделство, ФАО, СВГ
Хумани ресурси: 4 (еден од нив бил волонтер)
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Целна група: претприемачи, етнички заедници, локална самоуправа
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, застапување
Период на спроведување: октомври 2007 – јули 2007
Расходи на проектот: 1.040.343 МКД
Донатори на проектот:

Краток опис на проектот:
Поддршката се обезбедува преку активности за јакнење и обука на капацитетите на сите релевантни нивоа
поддржани од активности финансирани од Владата, кои ќе се имплементираат на децентрализирано ниво (пр.
општини), следејќи ги моделите и процедурите за финансирање на ЕУ.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАН РАЗВОЈ НА РУРАЛНИ ЗАЕДНИЦИ
Цел на проектот: Јакнење на капацитетите на заедниците и преземање иницијативи за решавање приоритетни
проблеми на заедницата. Јакнење на капацитетите на општинската администрација и подобрување на
соработката со руралните заедници. Подобрување на можностите на општествените чинители и развивање
одржливи стратегии за решавање на проблемите, спроведување инфраструктурни приоритетни проекти во 35
рурални заедници (9 општини).
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Сопиште, Студеничани, старо Нагоричане, Ранковце,
маврови Анови – Ростуше, Центар Жупа, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Македонска Каменица.
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: ЕЛС
Хумани ресурси: 330 (200 од нив биле волонтери)
Целна група: млади, жени, стари, деца, хендикеп, невработени
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: јуни 2006 – јули 2007
Расходи на проектот: 82.340.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Градење на капацитетите на заедниците, групи во заедниците и во единиците на локалната самоуправа, преку
примена на партиципативниот пристап, одржување обуки и тренинзи, со цел долгорочен развој на заедниците;
Зголемување на свеста за користење партиципативни методи во процесот на одлучување и дефинирање на
приоритети во заедницата; Нагласување на значењето на мобилизацијата на заедницата и вклучување на
маргинализираните групи за остварување заеднички цели и интереси преку јавни собири, фокусни групи,
работилници и учество во разни активности; Поддршка за заедниците за подобрување на комуникацијата и
соработката со локалната самоуправа и обратно; Промовирање на принципот на добро владеење на општинско
ниво, со цел да се обезбеди транспарентност и одржливост; Водење низ процес на планирање на развој на
заедниците и изработка на развоен план; Реализирање заеднички проект со чиешто решавање значително би
се подобрил животот во заедницата; Зголемување на разбирањето на жителите за децентрализацијата во однос
на надлежностите и начинот на финансирање на единиците на локалната самоуправа, учество на граѓаните
во одлучувањето и сл., преку работилници за децентрализација. Со оваа програма се работи во руралните
средини на мотивација, мобилизација и самоорганизирање на заедниците околу еден заеднички проблем. Во
исто време, а во согласност со новиот закон за локална самоуправа, АЛКА користи стратегија за проширување
на својата асистенција на општинско ниво, со цел да ги подготви за нивните нови одговорности и користењето
на принципот на „добро владеење”.
Со користењето на методот на практично вклучување на општинската администрација заедно со заедниците,
од самото отпочнување и за време на сите проектни фази, тие ќе се запознаат со процесот и методологијата и
ќе имаат можност да се здобијат со потврдени партиципативни алатки за иден самостоен развој. Сегашниот
степен на соработка помеѓу општините и заедниците, како и нивното ниво на стручност на проектно планирање
треба да се подобри.
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ÂÂ Име на проектот:
ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Цел на проектот: Поддржување на демократијата и доброто владеење преку поттикнување активни и добро
информирани граѓани кои се свесни за своите права; Воведување прирачник за децентрализација кој е лесен
за употреба за да осигури дека сите ги разбираат своите права и за да овозможи обезбедување услуги во
заедницата, а особено во мултиетничките општини.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Тетово, Битола, Ново Село
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: ЗЕЛС, Британска амбасада во РМ, општините: Тетово, Битола, Ново Село
Хумани ресурси: 8
Целна група: млади, експерти, жени, невработени, претприемачи, етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: декември 2007 – мај 2008
Расходи на проектот: 3.932.580 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со проектот требаше да се обезбеди финален практичен прирачник, кој ќе им користи на луѓето за да ги
разберат комплицираните правно подготвени 50 закони за децентрализација, а наедно и подигање на профилот
на најдобрите децентрализациони практики, за илустрирање на успехот, за креирање притисок за промена во
пасивните општини и презентирање на централната власт дека децентрализацијата значи подобар квалитет на
услуги кој води до стабилна и функционална демократија. Со тековниот проект се опфатија три пилот-општини,
и тоа Битола, Ново Село и Тетово. Со стручна помош на експерти од локалната самоуправа, активно учество на
заедницата, граѓанскиот сектор и логистичката поддршка од општинската администрација во 3 целни општини,
по неколкумесечна работа се подготви предлог „Декларација за вклученост на заедницата“. Оваа декларација
е усвоена од страна на Советот на општината Битола, Советот на општината Ново Село и Советот на општината
Тетово, со што стана дел од општите правни документи на овие 3 општини. Со Декларацијата за вклученост на
заедницата, локалните власти се обврзаа за што поголемо учество на заедницата (невладиниот сектор, бизнисзаедницата, месните заедници, граѓански иницијативи и други заинтересирани страни) во целокупниот процес
на иницирање, креирање и носење одлуки од општинско значење во органите на локалната самоуправа. Иако
со овој проект се опфатени само 3 единици на локалната самоуправа, ова претставува добар пример кој може да
им послужи за останатите ЕЛС како да го зголемат учеството на заедницата во процесот на креирање и носење
одлуки од општинско значење. Во рамките на овој проект се подготви и финалниот прирачник за процесот
на децентрализација под името „Јас и мојата општина“ од авторите г-ѓа Душица Перишиќ, г. Горан Ангелов
и г. Сотир Костов. Во оваа книга на еден лесен и разбирлив начин се опишуваат надлежностите на локалните
власти во Република Македонија со многу примери и корисни информации за линкови поврзани со локалната
самоуправа. Ако локалните власти постојат за граѓаните и заедницата, искуствата од овој проект може да им
бидат од корист на друите ЕЛС, како да го зголемат учеството на заедницата во процесот на креирање и носење
на општинските одлуки.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОГРАМА „ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦИТЕ“
Цел на проектот: Целта на оваа програма е да го поддржи процесот на децентрализација и да овозможи
учество на граѓаните во развојот на заедницата на локално ниво. Применувајќи го форумскиот пристап, оваа
програма претставува платформа за развој што овозможува граѓаните да си го подобрат животот со свои
сопствени идеи и учество и администрацијата да развие локално управување преку учество, одговорност и
доверба.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Долнени, Македонски Брод
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: општина Долнени и Македонски Брод
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Хумани ресурси: 12
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: октомври 2008 – декември 2010
Расходи на проектот: 11.609.050 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Во рамките на Програмата во наведените општини се спроведуваат форумски процеси кои се состојат од
седум форумски сесии и една последователна сесија. Во текот на овој процес се формираат работни групи кои
развиваат предлог-проекти за приоритетните проблеми. По избирањето на проектите од страна на форумот,
следат активности за нивна практична реализација. Форумскиот процес започнува со конституирање на
Форумот, кој е отворен за сите граѓани на општината подготвени заеднички да решаваат прашања од општ
интерес и да работат на изнаоѓање прифатливи решенија за подобрување на секојдневниот живот во заедницата.
Учесниците на форумот преку структурирани дискусии развиваат проектни идеи и даваат препораки на теми
кои се одредени од страна на општината врз основа на партиципативен процес. Предложените проекти кои ќе
бидат одбрани од форумот се спроведуваат во рамките на предвидениот буџет.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАН РУРАЛЕН РАЗВОЈ - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Цел на проектот: Јакнење на капацитетите на заедниците во насока на решавање на нивните приоритетни
проблеми. Подобрување на комуникацијата и соработката помеѓу општините и заедниците. Промовирање
на придобивните и предностите од законската регистрација како индивидуални земјоделци и фармери.
Имплементација на 18 инфраструктурни проекти во заедниците од областа на заштита на животната средина.
Трансфер на користениот партиципативен пристап од ЦОР „Алка“ на Општината. Имплементација на 12
приоритетни инфраструктурни проекти (дополнителни активности). Реплицирање на партиципативниот
пристап во 12 општини и заедници (дополнителни активности). Подобрување на животните услови и квалитетот
на животот во 30 рурални заедници. Подобрување на условите за економски развој, диверзификација на
агрокултурни активности и регионална конкурентност. Подобрување на енергетската ефикасност во 9 училишта.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Крушево, Пласница, Брвеница, Гази Баба, Зрновци,
Виница, Карбинци, Могила, Новаци, Чешиново-Облешево, Сопиште, Неготино, Велес, Битола, Лозово
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: Крушево, Пласница, Брвеница, Гази Баба, Зрновци, Виница, Карбинци, Могила,
Новаци, Чешиново-Облешево, Сопиште, Неготино, Велес, Битола, Лозово
Хумани ресурси: 170 (170 од нив биле волонтери)
Целна група: млади, жени, стари, деца, невработени, етнички заедници
Активности што се спровеле со проектот: обука, грантови, информации
Период на спроведување: јануари 2009 – септември 2009
Расходи на проектот: 48.662.770 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со програмските активности ќе бидат опфатени 9 општини со различна регионална поставеност. Во овие рамки
планирано е да се реализираат 18 локални проекти во руралните заедници со кои ќе се решаваат приоритетите
од областа на заштита на животната средина. Програмските активности опфаќаат: Презентација на програмата
за општините и заедниците; Приоретизирање на проблеми во заедницата и решавање проблеми; Изработка на
стратегија за одржлив развој на заедницата;
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Промоции од областа на земјоделството; Презентации за правата и одговорностите на засегнатите страни во
процесот на децентрализација. Во избраните заедници (2 во секоја од 9 општини) ќе биде реализиран по
еден проект од областа на заштита на животната средина. Во рамките на тековната програма „Интегриран
развој на рурални заедници”, ЗОРС „Алка“ предложи дополнителни активности со дополнителен буџет, коишто
се прифатени од донаторот. Целта на овие дополнителни активности е да се дава континуирана поддршка
на руралните заедници во Македонија. Алка се фокусира на сите 26 општини каде шти има работено во
периодот 2004-2008. Овие активности ја користат веќе воспоставената методологија и алатки на Алка, за
постигнување максимално одржливо влијание. Со активностите ќе се решат 12 рурални приоритетни проблеми.
Дополнително преземени се мерки за зголемување на енергетската ефикасност во 9 основни училишта.
Во исто време, проектните резултати ќе ги зголемат капацитетите на општините за проектно раководење
и спроведување, ќе го зголемат знаењето на локалната популација и ќе ги подобрат условите за живот во
руралните области. Следствено, значајното искуство и капацитетите на Алка во користење на потврдениот
пристап на партиципација ќе придонесе за понатамошно продуцирање позитивни резултати во процесот на
децентрализација, ќе ги подобри потенцијалите за економски раст и ќе го стимулира одржливиот развој на
руралните заедници во регионот.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОМОЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА БЛИЗОК ДО ГРАЃАНИТЕ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА
НАЈДОБРИТЕ БРИТАНСКИ ПРАКТИКИ
Цел на проектот: Промоција на британските искуства во поддршката на децентрализираните процеси во
Република Македонија; Зголемување на знаењето и свеста на граѓаните за користење на нивната учесничка
улога, нивните права и одговорности пред локалните и владините институции во согласност со законската
регулатива; Подигање на свеста на локалните власти за заедничките проблеми со кои граѓаните се среќаваат
кога соработуваат со локалните власти; Активно и добро информирано граѓанство подготвено и волно да
учествува во процесот на донесување одлуки во нивните резидентни општини.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Маврово и Ростуше, Кривогаштани, Битола, Јегуновце,
Тетово, Кичево, Гостивар, Велес, Демир Капија, Крива Паланка, Аеродром, Валандово, Ново Село, Штип,
Зрновци, Боговиње.
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: ЗЕЛС, Британска амбасада во РМ, општините: Маврово и Ростуше, Кривогаштани,
Битола, Јегуновце, Тетово, Кичево, Гостивар, Велес, Демир Капија, Крива Паланка, Аеродром, Валандово, Ново
Село, Штип, Зрновци, Боговиње и Министерство за локална самоуправа.
Хумани ресурси: 10
Целна група: млади, експерти, жени, стари, деца, невработени, претприемачи, етнички заедници.
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: септември 2006 – март 2007
Расходи на проектот: 1.738.237 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Проектот произлезе како резултат на долгогодишниот ангажман на Алка преку остварувањето на соработката
со руралните општини во Македонија. Идејата имаше за цел да допре до граѓанинот како субјект кој е во
центарот на децентрализациските процеси и двигател (движечка сила) за подобрување на состојбите во
општините. За таа цел, беше формиран експертски тим кој подготви прирачник со лесно разбирлива и
прифатлива содржина, близок до граѓаните, со кој тие ќе можат да ги користат механизмите за подобрување
на состојбата во своите општини. Проектот опфати теренско испитување во 19 општини (рурални - со седиште
на општината во село и урбани, со седиште на општината во град) и благодарејќи на добрата соработка со
градоначалниците, испитувањето покажа една разноликост на децентрализациските состојби во Македонија.
Методологијата којашто се користеше опфати испитување на фокусни групи и граѓани по случаен избор. По
извршеното испитување во целните општини резултатите беа сумирани и анализирани.
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Во исто време, експертскиот тим работеше на текстот на прирачникот кој всушност претставува пресликување
на сите закони кои се однесуваат на правата и должностите на граѓаните и општината. Сето ова заедно со
најдобрите практики од Велика Британија доведе до создавање на прирачникот „Јас и мојата општина”.
Предлог-верзијата беше доставена до општините во кои се спроведе испитувањето по што голем дел од нив
со пофалби се изјаснија за сето она што е опфатено со прирачникот. Проектот резултира со активно и добро
информирано граѓанство, подготвено и волно да учествува во процесот на донесување одлуки во нивните
општини, како и подигање на свеста на локалните власти за заедничките проблеми со кои граѓаните се
среќаваат кога соработуваат со локалните власти. Веруваме дека прирачникот ќе успее да им ја приближи
децентрализацијата на граѓаните, бидејќи локалната демократија е нова локална димензија клучна во
интеграцијата во ЕУ и НАТО.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАН РУРАЛЕН РАЗВОЈ - ПРОМОЦИЈА И ПРЕНЕСУВАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РУРАЛЕН
РАЗВОЈ
Цел на проектот: Јавна промоција на методологијата на ЦОР „Алка“. Градење на капацитетите на општествените
чинители во локалниот развој. Активно да ја практицираат методологијата на ЦОР „Алка”.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р.Македонија
Носител на проектот: ЦОР „Алка“
Вклучени организации: 4 плански региони
Хумани ресурси: 9 (четири од нив биле волонтери)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: јануари 2009 – септември 2009
Расходи на проектот: 8.700.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со овој проект во Прирачникот ги презентираме резултатите од имплементираните програми на ЦОР „Алка“
постигнати со користење партиципативен пристап во соработката. Целта на овој проект е да се направи
јавна промоција на партиципативната методологија користена од страна на ЗОРС „Алка“. На тој начин,
им се дава можност на активните учесници во локалниот развој на користење на истата во својата работа
и меѓусебната соработка. Исто така, самата публикација на прирачникот и неговата промоција ќе овозможи
развој на јавна сопственост на користената методологија и алатките. Можноста за понатамошно користење
на оваа методологија којашто е производ на повеќегодишна практична работа и постигнатите позитивни
резултати со користење на истата, претставува вреден придонес кон идниот развој на нашата држава, и тоа на
локално и регионално ниво. Прирачникот е наменет за користење на сите заинтересирани страни вклучени во
локалниот и регионалниот развој. Конкретно, единици на локалната самоуправа, урбани и месни заедници,
поединци и групи во заедниците, како и невладини организации кои работат во областите рурален развој,
децентрализација, земјоделство, екологија и заштита на човековите права.

ÂÂ Име на проектот:
КРЕИРАЊЕ БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЛИЦА, ИНСТИТУЦИИ, АСОЦИЈАЦИИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ СО
КОМПЕТЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
Цел на проектот: Приближување на податоците за ИПАРД до потенцијалните апликанти.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: ЦеПроСард
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Вклучени организации: ГРМ Интернатионал - МААСП Проект
Хумани ресурси: 4 (еден од нив бил волонтер)
Целна група: претприемачи, фармери
Активности што се спровеле со проектот: обука
Период на спроведување: јули 2008 – септември 2010
Расходи на проектот: 1.221.750 МКД
Донатори на проектот: МААСПЖ

Краток опис на проектот:
Базата е достапна на интернет-страницата на ЦеПроСард и има за цел да ги приближи и насочи информациите
до корисниците за начинот на аплицирање за средствата од ИПАРД, потребната документација, видот
консултанти кои им се потребни во процесот на аплицирање и да понуди избор на потенцијални добавувачи на
опрема за секоја прифатлива инвестиција.

ÂÂ Име на проектот:
ОТКРИВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКОТО НАСЛЕДСТВО ВО МАРИОВО
Цел на проектот: Да се подигне свеста во европските граѓани и институции и на локалните и националните
авторитети и пошироката јавност за вредното природно и културно наследство на регионот.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Прилеп, Кавадарци, Новаци
Носител на проектот: ЦеПроСард
Вклучени организации: општина Прилеп, Кавадарци, Новаци
Хумани ресурси: 20 (еден од нив бил волонтер)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: информации
Период на спроведување: август 2009 – декември 2009
Расходи на проектот: 637.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Подигање на свеста за природното и културното наследство на регионот и пренесување на идните генерации
во неговата автентична состојба како значаен елемент на националниот идентитет. Проектот придонесе за
зголемување на атрактивноста на Мариово и неговите села, како и за отворање дијалог помеѓу европските
и македонските институции на сите нивоа за неопходноста за зачувување на архитектонското наследство. На
крајот беше издадена публикација и истата беше промовирана.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОМОТИВНА КАМПАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОИЕ, ЕЕ И ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА РУРАЛНИТЕ
СРЕДИНИ
Цел на проектот: Подигнување на свеста и подобрување на знаењето за влијанието на животната средина
и економската ефикасност во искористувањето на ОИЕ во земјоделството, како и заштеда на енергија и ЕЕ во
руралните средини во РМ.
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: ЦеПроСард
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Вклучени организации:
Хумани ресурси: 12 (двајца од нив биле волонтери)
Целна група: општа
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации
Период на спроведување: мај 2009 – март 2010
Расходи на проектот: 992.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Со имплементацијата на овој проект се поврзаа корисниците и владините институции кои обезбедуваат
поддршка во овие области и се обезбедија основни информации за прилагодување кон климатските примени
и руралниот развој. Беа организирани пет промотивни сесии во рурални средини на кои присуствуваа
земјоделци и нивни организации, како и локалната власт која се занимава со заштита на животната средина и
локален развој. Беше подготвен и дистрибуиран едукативен материјал - брошура.

ÂÂ Име на проектот:
ПРОМОЦИЈА НА ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРАКТИКИ, ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РУРАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА РМ - АГРОЕНЕРГИЈА
Цел на проектот: Истражување на расположливоста на ресурси за обновливи извори на енергија во РМ за
мали инвестиции, како и препораки за нивно правилно искористување, преку воведување нови современи
технологии за производство, како и заштита на енергија (ЕЕ).
Локација, регион во кој се спроведува проектот: Р. Македонија
Носител на проектот: ЦеПроСард
Вклучени организации: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Хумани ресурси: 70 (двајца од нив биле волонтери)
Целна група: општа, фармери
Активности што се спровеле со проектот: обука, информации, истражување
Период на спроведување: декември 2008 – февруари 2010
Расходи на проектот: 2.810.000 МКД
Донатори на проектот: /

Краток опис на проектот:
Проектот Агроенергија опфати истражување на расположливоста на ресурси за обновливи извори на
енергија во РМ поволни за мали инвестиции. Проектот се спроведува во две фази, фаза на истражување и
фаза на спроведување. Во првата фаза беше креирана мрежа на субјекти активни во областа на ЕЕ и ОИЕ.
Така беа изработени и 12 студии во кои има анализа и препораки за правилно искористување на ОИЕ и ЕЕ
преку воведување нови современи технологии за производство и заштеда на енергија преку промоција на
принципите на ЕЕ.
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