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Метеоролошка станица за 
подобра адаптација кон 
клиМатските услови во 
зеМјоделството

Мрежата за рурален развој 
на РМ и инвестициска-
та група М6 потпишаа 

Меморандум за соработка за 
поставување на метеоролошка 
станица на локацијата „Лепово“, 
неготинско, сопственост на М6. Со 
овој договор М6 му овозможува на 
проектот на УСАИД за адаптација 
на земјоделството кон климатски-
те промени, бесплатно да користи 
простор во винаријата. Од друга 
страна, М6 ќе има пристап до ин-
формациите добиени од метео-
ролошката станица и ќе може да 
ги користи за свои потреби и да 
ги споделува со производителите 
во локалната заедница со цел за 
подобрување на производството.
„Споделувањето на податоците 
со лозарите во регионот ќе при-

донесе во зајакнувањето на ка-
пацитетите на винскиот сектор 
и се надеваме дека со ова ќе се 
поттикне нивната понатамошна 
соработка“, рече Роберт Вурц, Ди-
ректор на Мисијата на УСАИД во 
Македонија. „Важно е да се истак-
не дека информациите за времен-
ските услови коишто ги собираме 
ќе им помогнат на земјоделците 
во донесувањето одлуки и 
подобрувањето на нивната ра-
бота. Ова ќе ја подобри нивната 
способност да се адаптираат кон 
климатските промени и на тој на-
чин да го зачуваат или подобрат 
нивото на работа и приход.“
„Климатските промени со голе-
ма брзина ги менуваат условите 
во земјоделството, а со тоа и во 
другите области поврзани со него 

и затоа сме среќни што можеме 
да се вклучиме во овој проект. 
Со тоа ја надополнуваме својата 
дефинирана општествено одго-
ворна функција за помош на сек-
торот и негово што поуспешно 
соочување со предизвиците што 
ги наметнуваат климатските про-
мени во Македонија, чии после-
дици веќе се чувствуваат“, изјави 
по потпишувањето на Меморан-
думот, Светозар Јаневски од инве-
стициската група М6, потенцирајќи 
дека со ова се отвора вратата за 
уште поширока соработка со про-
ектот кој го спроведува Мрежата 
за рурален развој на Македонија. 
Поставувањето на метеоролошката 
станица ќе му помогне на проектот 
во следењето на временските усло-
ви, што е неопходно за утврдување 
и тестирање на различни техники 
за адаптација кон климатските про-
мени во земјоделството. Преку со-
работка со локалните земјоделци 
ширум целните региони на проек-
тот, Мрежата за рурален развој ќе 
овозможи понатамошна примена 
и прилагодување на овие техники 
низ повеќе заедници.



проект за енергетска 
ефикасност во општина 
виница

Во периодот од месец Мај 
2012 до Април 2013 во тек 
е спроведувањето на про-

ектот „енергетска ефикасност 
во општина Виница“. Проек-
тните активности ги спроведува 
Здружението на жени земјоделки 
„Агро-Винка“ од Виница, во пар-
тнерство со Општина Виница и 
(ОЈУДГ) Основна Јавна Установа 
на Детска Градинка „Гоце Делчев“ 
од Виница. Вкупната сума на про-
ектот е 49.530$, од што полови-
ната се обезбедени од Програ-
мата за мали грантови (ПМГ) на 
Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), 
а останатите се сопствено учество 
на Општина Виница, ОЈУДГ „Гоце 
Делчев“ Виница и Здружението на 
жени земјоделки „АГРО-ВИНКА“ од 
Виница.

генерална цел на проектот е: 
намалување на климатските про-
мени преку користење на биоди-
зел и примена на енергетска ефи-
касност односно Реконструкција 
– во двете детски градинки „Гоце 
Делчев“ во Виница со:
•	 замена на надворешните дрве-

ни прозорци и врати со петоко-
морен ПВЦ профил,

•	 интервенција на таванскиот от-
вор (претходно предвиден за 
вентилација),

•	 интервенција во електричното 
осветлување во двата објекти 
(замена на обичните сијалици 
со жичка со флуоцевки и флуо-
компактни сијалици)

конкретни цели се: намалено 
испуштање на (СО2), примена на 

мерките и техниките за енергет-
ска ефикасност, подобра звучна 
изолација, употреба на енергетски 
ефикасни сијалици, употреба на 
обновлив извор на енергија - био-
дизел гориво и заштита на живот-
ната средина.
според работниот план од пред-
видените активности се реали-
зираа:  
Една работилница  за јакнење 
на капацитетот  на  членови-
те на здружението Агро-Винка 
„организација и структура во 
претпријатијата“
спроведување на 3 практични 
обуки (работилници) за:
•	 Презентација за преработка на 

био-дизел гориво од собирано 
отпадно растително масло

•	 Методи и техники за енергетски 
ефикасни објекти во Виница

•	 Презентација за климатските 
промени



се оддржа и трибина на тема: 
Енергетската ефикасност во до-
макинствата во борба против кли-
матските промени во Виница во 
детската градинка Гоце Делчев на 
28.12.2012 година. 
првични конкретни резултати 
се очекуваат да се постигнат по-
сле една година откако е направе-
на изолацијата на објектите. Како 
најрелевантен споредбен параме-
тар ќе ни бидат сметките за потро-
шена електрична енергија, пред и 
после изолација на објектите и по-
трошените енергенси (нафта, дрва 
и сл.). Детални податоци за ефек-
тите од намалување на трошоци-
те за енергија во јавните објекти, 
како и намалување на емисијата 
на јаглерод двооксид од јавните 
објекти во општина Виница ќе до-
биеме после една година. Добие-
ните податоци и ефекти од проек-
тот ќе бидат јавно презентирани и 
достапни за сите заинтересирани 
страни. 

се очекува да има:
1. Заштеда на енергија околу 15% 

кој очекуваме да се постигне 
со активностите за енергетска 
ефикасност во Општина  Вини-
ца

2. Намалена емисија на СО2

3. Намалени финансии за 
енергија на локално ниво

4. Подигната еколошка свест 
кај  обучен кадар после обу-
ката за волонтери и лица кои 
работат во институциите од  
применување на техниките за 
енергетска ефикасност

одбележан Меѓународниот 
ден на руралната жена

По повод  „Меѓународниот 
ден на руралната жена“ 
кој се одбележува на 15 

октомври насекаде низ светот,  
Федерацијата на фармери на Ре-
публика Македонија - ФФРМ, во 
соработка со Мрежата за рурален 
развој - МРР и Центар за промоција 
на одржливи земјоделски практи-
ки и рурален развој – ЦеПроСАРД, 
организираше настан во комплек-
сот Етно Село, во општина Старо 

Нагоричане (Кумановско) со цел 
заедно да придонесеме во пого-
лема интеграција на жените во оп-
штествениот и политичкиот живот.
Различни видови традиционални 
јадења беа подготвени од веш-
тите раце на големиот број жени 
од различни рурални области 
во Македонија кои присуствуваа 
на настанот.  Десет од овие жени 
учествуваа во натпреварот за 
најдобро подготвен рецепт од пи-
перка, организиран во рамки на 
настанот.
Овогодишната порака до сите 
жени од руралните средини во 
светот гласеше : „Заземете го ва-
шето место во намалувањето и 
прилагодувањето кон климатски-
те промени! “.

Дополнителни информации за 
проектот можете да добиете кај 
координаторот на проектот 
Олга Стоименова на телефон 
078/390-153, 071/263-628 или на 
e-mail: agrovinka@yahoo.co.uk 
или ostoimenova@mail.net.mk
Повеќе информации за 
ГЕФ ПМГ може да се најдат на 
www.gefsgpmacedonia.org.mk и 
на http://sgp.undp.org 

mailto:agrovinka@yahoo.co.uk
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одбележан Меѓународниот 
ден на лица со попреченост 
3ти декеМври

Здружението на граѓани за 
хендикепирани лица „Хума-
ност“ од Куманово го одбеле-

жа 3ти декември Меѓународниот 
ден на лица со попреченост, со на-
стан кој го организираше во Кума-
ново на 1ви декември.
Мрежата за рурален развој на 
Република Македонија даде под-
дршка и помош при организирање 
на настанот, а воедно, ги претста-
ви своите цели и активности пред 
лицата со попреченост кои прису-
ствуваа на настанот. Повеќе од 20 
деца со пречки во развојот од не-
владината организација „Порака 

наша“ и „Дневниот центар за деца 
со посебни потреби“ од Куманово, 
изработуваа ликовни творби и на-
кит од монистри. За сите нив Мре-
жата за рурален развој обезбеди 
по еден мал подарок.
Програмата беше збогатена со на-
родни песни изведени од женска-
та пеачка група при Здружението 
за инвалидски пензионери и Кул-
турно уметничкото друштво од 
Куманово. На крајот, здружението 
на граѓани за хендикепирани лица 
„Хуманост“ додели рачно израбо-
тени благодарници за сите свои 
долгогодишни соработници.



фестивал „балканска черга“

Во периодот од 28-ми до 
30-ти септември 2012 во 
село Шишковци, општина 

Ќустендил, Република Бугарија 
се одржа фестивалот „Балканска 
черга“. Трите дена изобилуваа 
со богата културно - уметнич-
ка програма на песни и ора од 
Македонија, Бугарија и Србија.  
Фестивалот на балканска  черга, 
фолклор и занаети, ги обедини 

традиционалните бои на бал-
канските народи во една шаре-
на черга исткаена со заеднички 
мисли и интереси и ослободена 
од  товарот кој го носи историјата 
на Балканот. Мрежата за рурален 
развој на РМ заедно со своите ор-
ганизации – членки, зеде учество 
на овој фестивал претставувајќи 
ја македонската традиција и кул-
тура. 



шведски рурален парлаМент

Од 6ти до 9ти септември, 2012 
година во градот Ронеби, во 
шведската област Блекинге, 

се одржа 12-тиот по ред Шведски 
Рурален Парламент. На настанот 
учествуваа над 500 учесници од 
Шведска, членови на ЛАГ-ови и 

интернационални гости - прет-
ставници на повеќе од 20 земји од 
Европа. По покана на Шведската 
мрежа за рурален развој, МРР на 
РМ имаше свои претставници на 
овој настан. Настанот свечено го 
отвори министерката за родова 
еднаквост на Шведска г-ѓа Ниамко 
Сабуни и претседателите на швед-
ската мрежа за рурален развој 
„All of Sweden shall Live“ г-ѓа Инез 
Абрахамсон и г-дин Кенет Нилс-
хем.
На овој собир учесниците имаа 
можност да ги споделат своите 
идеи, да разменат мислења, ста-
вови и прашања. Тие ја истак-
наа важноста на овој настан за 
вклучување на граѓанскиот сектор 
и движењето за рурален развој во 
државните политики и стратегии 
за рурален развој. Особено зна-
чаен беше придонесот на младите 
како во организацијата на наста-
нот, така и во дебатите за нивната 
улога во иднината на руралните 
средини. 



чешка национална 
конференција „рурален 
простор 2012“

на средина до онаа граница кога 
станува тешко да се дефинира што 
е рурална средина. 280 претстав-
ници од Локалните акциски групи 
во Чешка, претставници на повеќе 
министерства, невладиниот и биз-
нис секторот во Чешка, дискути-
раа за проблемите на вкупно 160 
ЛАГ-ови формирани врз основа на 
ЛЕАДЕР пристапот и се обидоа да 
пронајдат оригинални решенија 
за нивна самоодржливост. 
На конференцијата, учество земаа 
двајца претставници на Мрежата 
за рурален развој на Република 

Овогодишната Чешка нацио-
нална конференција беше 
организирана во периодот 

од 1-3 октомври, во малото гратче 
Нове Хради кое се наоѓа на само 
неколку километри од Чешко-Ав-
стриската граница. 
Националната конференција „Ру-
рален простор 2012“ беше одржа-
на во време кога еден програм-
ски период завршува  а новиот е 
во подготовка, на место каде се 
сретнуваат два сосема различни 
светови, во период кога е нејасна 
разликата помеѓу град и рурал-

Македонија, еден претставник на 
Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 
на РМ, претставник од консул-
тантска компанија  и советникот 
на градоначалникот на општи-
на Делчево.  За времетраење на 
конференцијата, тие одржаа со-
станок со претставниците на Ми-
нистерството за земјоделство 
на Република Чешка и претстав-
ници на неколку Локални акци-
ски групи од Чешка. На сред-
бата беа разменети искуствата 
во рамки на ЛЕАДЕР пристапот, 
неговата имплементација во Ре-
публика Чешка и начинот на 
функционирање на ЛАГ-овите, 
нивната меѓусебна соработка како 
и можностите за интернационал-
на соработка. 
Состанокот резултираше со уште 
една договорена средба, овој пат 
во Р. Македонија, отворени мож-
ности за натамошна заедничка 
соработка и понудена поддршка 
од страна на чешките претставни-
ци за имплементација на ЛЕАДЕР 
пристапот на национално ниво во 
Македонија.


