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ПРОЕКТ НА УСАИД  ЗА АДАПТАЦИЈА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ

Мрежата за рурален развој на Република Македонија 
(МРР на РМ) од aприл 2012 започна со спроведување на  
проектот насловен како ,,Адаптација на земјоделството 
кон климатските промени”, поддржан од  УСАИД - Аме-
риканска агенција за меѓународен развој.  

Целта на проектот е да ги промовира адаптивни-
те земјоделски практики и да ја зголеми свеста на 
земјоделските производители, но и на целокупната 
јавност за предизвиците и ефектите од климатски-
те промени во земјоделскиот сектор во Република 
Македонија.

Спроведувањето на проектот ќе се одвива во меди-
теранската зона што го опфаќа повардарскиот реги-
он со делови од струмичко и гевгелиско,  регион кој е 
најмногу зафатен од климатските промени и ќе се со-
стои од две главни компоненти.

Првата компонента на проектот е да тестира и де-
монстрира иновативни земјоделски практики за 
адаптирање кон климатските промени, кои што ќе 
ги минимизираат некои од очекуваните неповолни 
влијанија од глобалното затоплување врз културите во 
лозарството, овоштарството и градинарството.  Цел-
ната група во делот на оваа компонента  се  семејните 
земјоделски стопанства и земјоделци, кои вишокот од 
производите што ги произведуваат го продаваат на до-
машните пазари.

Втората компонента е насочена кон зголемувањето 
на свеста и развојот на капацитетите на заинтереси-
раните страни за климатските промени и ќе вклучи  
спроведување на  информативни кампањи на локално 
и национално ниво.  Исто така тестираните технологии 
од првата компонента  ќе бидат развиени во совето-
давни пакети, кои ќе бидат дистрибуирани до целните 
групи  преку серии на работилници и други соодветни 
медиуми.  Целната група во оваа компонента е рурал-
ната популација во Република Македонија, како и реле-
вантните институции  кои имаат мандат да развиваат и 
спроведуваат програми за рурален развој .

Планираните активности на МРР, кои што ќе бидат спро-
ведени преку проектот ,,Адаптација на земјоделството 
на климатските промени” се пионерски чекори во об-
ласта на адаптивни мерки спроведени на фарма, така 
што значително ќе придонесат во подобрувањето на 
одржливите практики на земјоделските системи во Ре-
публика Македонија. 
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НАМАЛУВАЊЕ НА CO2 ПРЕКУ 
ЗАМЕНА НА ФОСИЛНО ГОРИВО 
СО БИОМАСА – ДРВЕН ОТПАД
Националното здружение на сопственици на приватни шуми – 
НЗ „Приватни Шуми“

На 01 декември 2011 година започна да се реали-
зира проектот „Намалување на CO2 преку замена на 
фосилно гориво со биомаса - дрвен отпад“ на Наци-
оналното здружение на сопственици на приватни 
шуми – НЗ „Приватни Шуми“ со седиште во Берово. 
Покрај финансиска подршка на ГЕФ-ПМГ (Глобален 
Еколошки Фонд – Програма за Мали Грантови) со по-
ловина од финансиите потребни за реализација на 
проектните активности, партнери во проектот се и 
СНВ Македонија и општина Берово. Вкупниот буџет 

на проектот изнесува 61.087,00 УСД, а крајниот рок 
за реализација на сите предвидени проектни актив-
ности е до 31.05.2013 година.
Овој проект ќе придонесе кон остварување на це-
лите на ГЕФ ПМГ проектот во централната област: 
климатски промени. Ова ќе се постигне со замена на 
фосилно гориво со обновлив извор на енергија, а во 
исто време и со воведување на поефикасен систем 
за греење, кој ќе го доведе на минимум испуштањето 
на стакленички гасови во атмосферата. Со овој про-
ект исто така ќе се допринесе за развој на рурална-
та економија, преку вклучување на сопственици на 
приватни шуми (СПШ) од Берово во производство и 
дистрибуција на дрвна иверка, која би се користела 
како гориво за добивање на топла вода за загревање 
на јавните објекти под надлежност на локланата са-
моуправа. 
Целта на овој проект е да го замени постоечкиот си-
стем за греење во училиштето во селото Двориште - 
општина Берово каде сега како извор на енергија се 
користи фосилно гориво. Замената ќе се реализира 
преку инсталирање на систем кој работи на дрвен 
чипс (иверка), кој ќе биде произведен од членовите 
на НЗСПШ.
Со завршувањето на проектот директно ќе се нама-
лат емисиите на CO2 за 16,14 тони / година.
Проектот е одржлив, бидејќи тоа носи заштеда од не-
колку илјади долари на годишно ниво, што ќе биде 
поттик и за други субјекти во иста општина и други 
општини да се реплицира овој проект.
Овој проект ќе обезбеди приход за НВО и руралното 
население (сопствениците на приватни шуми, соп-
ственици на мали пилани) преку продажба на дрвен 
отпад или шумски отпад кој останува по примарната 
преработка на дрвото. Исто така обезбедува корист 
за локалната заедница во намалувањето на трошоци-
те за греење и намалување на емисиите на CO2 (здра-
ва животна средина).
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„НИЗ ПРОЗОРЕЦОТ 
ЗА ПОДОБРО УТРЕ” 

Мрежата за рурален развој согласно со годишна-
та програма, продолжи со поддршка на членките. 
Во рамките на приоритетната област – „Економско 
зајакнување на жените во руралните средини“, а 
во соработка со „Етно Беба“ од Куманово, органи-
зираше карван посветен на меѓународниот ден на 
руралната жена. Карванот беше организиран во 
с. Пчиња и во с. Младо Нагоричане. Беа поканети 
жени од руралните средини, жени фармери и жени 
претприемачи од кумановскиот регион. Во рамки-
те на оваа активност беа одржани повеќе настани 
и се одржа презентација за улогата на жената во 
руралните домаќинства и можностите на рурална-
та жена за претприемништво, како и важноста за 
искористување на ресурсите од културното и при-
родното наследство, како еден од начините  за 
подобрување на квалитетот на живеење во рурал-
ните средини.

Исто така во селото Пчиња, беа засадени 500 сад-
ници бел бор, а од претставник на Народниот музеј 
во Куманово беше презентирана на традицијата и 
културата од ова место.  Исто така беше претста-
вена можноста на овој крај за земјоделското произ-
водство, особено производството на сончоглед, по 
што е и познат овој крај. 

Во селото Младо Нагоричане, се одржа средба на 
жените од руралните средини од Североисточниот 
плански регион, со наслов „Низ прозорецот на по-
добро утре“.На настанот присуствуваа повеќе од 
150 жени, членки на повеќе здруженија на жени од 
Македонија меѓу кои и хуманитарното здружение 
„Есма и Стево Теодосиевски“.

Учесничките заклучија дека има потреба за 
лобирање и застапување во однос на обезбедување 
поповолни услови за започнување со бизнис за же-
ните во руралните средини. Од страна на учеснич-
ките беше приготвена и традиционална храна од 
овој регион, која можеше да се дегустира во „Етно 
село“ комплексот во с. Младо Нагоричане.
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„ДА ЈА НЕГУВАМЕ КУЛТУРАТА 
И ТРАДИЦИЈАТА” 
– Развојот на туризмот во Крушево
Мисијата на „Цвет“ е да помогне на крушевската жена 
да се еманципира во сите сфери на општественото 
живеење,економски да зајакне и да помогне финан-
сиски во своето семејство. Од формирањето на на-
шата НВО ја промовираме крушевската култура и 
традиција на разни манифестации,снимање на теле-
визиски емисии од странски телевизиски куки, посети 
на амбасади, организирање на етно саеми и тн.
Целта на проектот кој го спроведува „Цвет“, финанси-
ран од Владата на Република Македонија, е да се спро-
веде едукација на млади луѓе, кои би биле  наследни-
ци на нашата организација, бидејки нашето членство 
е во поодминати години. Со тоа едуцираните млади ќе 
ја продолжат нашата вековна култура и традиција која 
е специфична, и многу интересна за странските и до-
машни туристи кои ги има се повеќе во нашиот град. 
Да напоменеме дека за туристите интересни се рач-
ните ракотворби, крушевската храна, фолклор и тра-
диционалната „Крушевска одаја - вековна традиција“.
Активностите се изведуваат во форма на едукации, 
изготвување на брошура со „Крушевски готвач“, 
основање на мала фолклорна група за обновување на 
старите крушевски ора и песни. За оваа група се шијат 
и староградски фустани, кои ќе бидат идентични на 
еден наш модел кој е подарен на нашата организација 
и е стар околу 150 г. Со овие фустани младите би уче-
ствувале на етно саемите, „Крушевското добредојде“ 
и на промоцијата на „Крушевската одаја“.
Убедени сме дека со овие активности ќе се привлечат 
поголем број на туристи. Едукацијата-обуката имаше 
три цели:

- Обука на 15 млади лица за изучување на дизајни 
за плетење и везење по новите модни трендови со 
стручни лица. Со тоа би се изработиле ракотворби, 
кои нема да бидат со висока цена. Такви ракотворби 
се привлечни за туристите и со тоа на младите им се 
нуди можност за отворање на мал бизнис;
- Обука на млади за готвење на крушевски специ-
јалитети кои се доста специфични, а се барани од ту-
ристите и ги нема во крушевските ресторани;
- Обука на млади за фолклор и староградска музика;
- Изготвување на брошура со рецепти за традицио-
нална крушевска храна;
- Шиење на староградски фустани , за кои ке се вклу-
чат жени волонтерки-шивачки. 
Во текот на работилниците се сплетени и 15 шало-
ви-перелини, кој модел е во нашата организација и е 
оригинал а за потребите на фолклорната група. 
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Низ повеке од 20 години на примена на LEADER при-
стапот, Локалните Акциони Групи (ЛАГ) бараат начини 
како да учат едните од другите како на формален така 
и на неформален начин. Како што растеше нивното 
искуство во кооперативното работење, така растеше 
и комплексноста на проектите а воедно и комплек-
сноста на пакетите со фондови кои им беа доделува-
ни.

Мерката за соработка под алинеа 4 од Полисата за 
Рурален Развој во 2007-2013, основана од Европски-
от Фонд за Рурален Развој, во согласност со член 65 
од Правилникот на Европскиот Совет 169/2005, им 
дава право на ЛАГ да превземаат заеднички акции 
со други LEADER групи или со група која има сличен 
пристап како LEADER во друг регион, држава членка 
на ЕУ или некоја трета земја. Заедничките акции се 
извршуваат врз основа на договор за партнерство а 
нивната имплементација е координирана од коорди-
натор-партнер ЛАГ . Сите проекти за соработка мора 
да имаат јасно определени и идентификувани цели од 
кои ке имаат корист сите рурални области вклучени 
во проектот. Базирана на взаемно учење, се очекува 
соработката да резултира со вистинска новосоздаде-
на вредност за регионите што соработуваат. 

Пристапот до нови информации и идеи им овозможу-
ва на партнерите што соработуваат, заеднички да ре-
шаваат некое локално прашање или проблем. Скоро 
5% (625 милиони евра) од вкупниот фонд на Европ-
скиот Земјоделски Фонд за Рурален Развој, се насо-
чени кон финансирање и на меѓу-регионални и на 
меѓународни проекти за соработка. Како инструмент 
за ширење на стратегијата на ЛАГ-овите активности-
те за соработка им пружаат на ЛАГ-овите доверба за 
иновации. Заедничкото работење, споделување на 
ризикот и користењето на искуствата на партнерот, ги 
зголемуваат шансите за успех. Бидејќи мнозинството 

од проектите за соработка се развиени и реализира-
ни од самите ЛАГ (наместо од проект-промотери кои 
аплицираат за средства) тие даваат можност за до-
следно следење на Стратегиите за Локален Развој, на 
начин кој промотерите на индивидуални проекти не 
можат да го постигнат.

И покрај растечкото искуство во соработката, таквите 
проекти сепак одземаат време и претставуваат пре-
дизвик за нивно развивање.  Обезбедената поддршка 
овозможува да се пронајдат соодветни партнери. Но 
усогласувањето околу деталите на проектот, должно-
стите и финансирањето сеуште се предизвик кога се 
работи преку јазични, културолошки и администра-
тивни граници. И покрај овие предизвици, веке има 
значаен број на пимери на проекти кои се доказ за 
тоа како напорите за соработка на руралните заедни-
ци во тековниот програмски период, даваат видливи 
резултати.

ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕТО

Проектот за квалитетен живот работи на тоа да обе-
збеди основните услуги и снабдување на локално 
ниво да се достапни во руралните области, имајќи 
ги предвид главните предизвици на руралните де-
мографски промени и тековната економска клима. 
Се повеќе и повеќе пилјарници, банки и пошти се 
повлекуваат од руралните области, премногу опто-
варени од економските притисоци на трошоците за 
одржување и намалената куповна моќ. ЛАГ-овите –
учеснички од Германија и Австрија се надеваат дека 
ке пронајдат решенија за одржување па дури и за 
подобрување на животот во нивните области. Нив-
ниот проект за соработка “Поквалитетен живот преку 
блискост” (Liebensqualitat durch Nahe) LQN, има за цел 

ПОВЕЌЕКРАТНАТА ДИМЕНЗИЈА НА 
LEADER И СОРАБОТКАТА
Извор: Европска Мрежа за Рурален Развој
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да ги поддржува локалните заедници во развивањето 
на иновативни и интегрирани активности кои ке ре-
зултираат со целосно опремени служби за сервис и 
ке обезбедат снабдување со локална храна. Проектот 
ке стане самооджлив бидејќи директно ги задоволува 
потребите на заедниците, ги охрабрува мотивирани-
те локални жители на соработка, и има поддршка од 
меѓунационалната диманзија на самата соработка. 
Споделувањето на нови идеи, свежиот потстрек кој 
доаѓа од работата со нови партнери и согледувањата 
од примерите на иновативна практика, се очекува да 
помогнат во развојот на нови пристапи кон давањето 
на услуги од страна на сервисните служби. Региони-
те-партнери, откија дека имаат многу слични про-
блеми и затоа тие сакаа да соработуваат за да се под-
држуваат во развојот и примената на пронајдените 
решенија, вели Ингрид Енгелхарт, координатор на 
проектот LQN од германската ЛАГ во Нордшварц-
валд. Посетите на регионите-партнери се фокусираа 
на проекти усмерени кон зачувување на квалитетот 
на животот во руралните области. Меѓународните 
курсеви за обучување кои се одржуваа и во австри-
скиот и во германскиот регион-партнер, се состоеја 
од шест дела и финален симпозиум. После тоа, учес-
ниците ги предложија решенијата кои беа прилаго-
дени на нивните специфични регионални потреби. 
На пример, постарите луѓе сега ке имаат определено 
место за контакт ако им е потребна помош, воспоста-
вени се и иновативни форми на сместување и дневен 
престој за луѓе со деменција, и  центри кои снабдува-
ат со локална храна и други важни намирници, во со-
работка со државни и приватни служби, а со пробна 
работа започнаа и служби за социјална и медицинска 
помош, и служби за комуникација и култура. Стра-
тегиите за развој на ЛАГ-овите-партнери имаат за-
еднички стремеж за обезбедување на квалитетот на 
живеењето преку постојано обезбедување на основ-
ни сервисни служби и задоволување на основните 
потреби. Преку соработката  идентификувавме еден 
иновативен концепт а можеби и долгорочно реше-
ние за тоа како да се работи со продавница во едно 
од нашите села и покрај слабата куповна моќ на жите-
лите, објаснува Андреас Шилкер, менаџер на LEADER 
Регионот во Националниот Парк Калкалпен, еден од 
австриските партнери ЛАГ-ови. Со вакви позитивни 
искуства, ЛАГ-овите учесници сакаат да соработуваат 
и во други проекти. Меѓу нив е и планот за заедничко 
иницирање и имплементација на иновативни форми, 
без бариери, на живеење на постарите луѓе, со вклу-
чена опција за нега, стимулирајќи ја на тој начин обно-
вата и оживувањето на селата.

СОРАБОТКА ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

Шевиот Хилс се група ридовикои се протегаат на се-
верот на Англија, раширени на самата граница меѓу 
Шкотска и Англија. Проектот е развиен со помош на 
соработка на претставници од агенции и организации 
вклучени во работа со рурални заедници во и околу 
овој регион. Шевиот Иницијатива за Иднината, започ-
на со почетен проект кој се фокусираше на регионот 
околу  реката Твид, кој им помагаше на земјоделците 
и сопственици на земја да преземат чекори за 
адаптирање на климатските промени преку серии на 
демонстрациони проекти кои се занимаваа со развој 
на фармерски техники и споделување на најдобрите 
искуства и практики. Една серија од кратки проекти 
се занимаваше со разните влијанија на климатските 
промени со кои се соочуваат руралните заедници, 
како што се зголемениот број на поплави и плакнење 
на плодните почви, загадување, суша, неконтролиран 
пожар, ерозија од ветер, и ефектот врз еребиците, ов-
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ците и лососот. Успехот на овој прв проект ја охрабри 
“Иднината на Шевиот “да започне со работа на реги-
онот  и така се разви интер-територијален проект во 
кој работеа ЛАГ-овите на Нортамберленд и Шкотско 
Гранично Подрачје. Менаџерот на Нортамберленд  
ЛАГ-от Том Барстон вели- Предностите од заедничка-
та соработка на ова прашање се бројни, бидејќи прак-
сата со менаџирањето со земјата и промената на кли-
матските услови очигледно не се ограничени само во 
границите на LEADER. На пример, дел од дејствијата 
превземени во проектот се планирани на опфате-
ниот регион но и ги преминуваат границите на ЛАГ 
територијата. Исто така слични состојби на земјата се 
утврдени на двете страни од границата, така што по-
зитивните искуства можат да се споделуваат помеѓу 
Нортамберленд и границата со Шкотска.

Втората фаза од проектот е подигање на свеста за за-
каните од климатските промени и можности за про-
мена на климата во регионот, и има за цел да завземи 
едноставен практичен пристап кон менаџирање со 
земјата кое ке се фокусира на адаптирање кон ефек-
тите од климатските промени. Ова се постигнува пре-
ку споделување на позитивни примери за поддршка 
и каде што е потребно воведување на различни ру-
рални бизниси. Клучот е во постојаното ангажирање 

заедно со земјоделците и менаџерите на поседите, 
околу развојот и усвојувањето на нови самоодржли-
ви решенија кои ке се носат со ефектот од климат-
ските промени. Овие решенија се корисни за поши-
роката заедница и економската способност, а исто 
така ги поддржуваат локалните бизниси со тоа што им 
помагаат да се прилагодат на феноменот на климат-
ските промени. Проектот обезбедува и советодавач 
кој работи директно со земјоделците и менаџерите 
на земјиште за да ги оспособи да ги применат мерки-
те за адаптација кон климатските промени во нивна-
та бизнис практика, вклучувајќи ги тука и неодамна 
основаните успешно раководени фарми со заштита 
од поплави. Раководителот на проектот исто така ќе 
креира и исцрпен каталог на проекти и инструкции со 
наброени позитивни примери како би имале долго-
рочно влијание на начинот на кој фармерите во оп-
фатениот регион го намалуваат ризикот од поплави и 
ја зголемуваат општата прилагодливост кон климат-
ските промени. Овој пристап ги одразува потребите 
на менаџерите на земјиште и се грижи за тоа акцентот 
секогаш да биде на практични решенија на вистин-
ските проблеми, на тој начин охрабрувајќи ги други-
те менаџери на земјиште исто така да инвестираат во 
мерки за адаптација.
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ДЕКЛАРАЦИЈАТА ОД БРИСЕЛ: 
Обезбедување на иднината на LEADER  пристапот

 На 27 и 28  Април 2012 година, повеќе од 400 експерти за локален развој 
од 300 Локални Акциони Групи и претставници на сите 27 држави членки на 
ЕУ, се сретнаа во Брисел на Leader конференцијата на Европската Мрежа за 

Рурален Развој со тема- “Стратегии за Локален Развој и кооперација: Клучни 
Пристапи за Локален Развој” ,со цел да се поттикне нивното подготвување 

за програмата Локален Развој воден од заедница во периодот 2014-2020, 
која програма е осмислена како придонес кон целите на ЕУ до 2020 година.

Според видот на законите за наредниот период од 2014-2020 и појавата на Локалниот 
развој воден од заедница како нејзина централна алатка, учесниците на конференцијата 
ја потпишаа следната декларација како поддршка на Leader пристапот:

•	 Иницијативата на Комисијата за донесување на Локалниот развој воден од заед-
ница и како и мулти фонд пристапот во првите цели за остварување во наредниот 
програмски период е   нај препорачлив пат кон развој. Причина повеќе е и тоа 
што го покажува признанието на Комисијата на вистинскиот потенцијал и пози-
тивниот ефект што  методи и пристапи  засновани на принципот од долу кон горе, 
можат да го имаат врз регенерацијата на стагнирачката економија и обновата на 
руралните области во целост.

•	 Со погоре кажаното, процесот на обезбедување на адекватно финансирање на 
Локалниот развој воден од заедница, во руралните територии на ЕУ, во никој 
случај не смее да резултира со намалување на фондовите внатре во Вториот 
Столб на Заедничката Аграрна Политика, бидејќи за повеќето од 2,300 Локални 
Акциони Групи во ЕУ, руралниот развој сеуште ќе остане главна тема на интерес 
во периодот од 2014-2020.
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•	 LEADER пристапот е идеална алатка за поддржување на стратешките цели од 
програмата Европа 2020 во смисол на паметен, самоодржлив, и сеопфатен 
развој. Илјадници Локални Акциони Групи докажаа дека примената на специ-
фичните карактеристики на Leader пристапот можат да помогнат за пронаоѓање 
иновативни,безопасни за животната средина и општествено самоодржливи  
решенија за рурален развој, како и во помагање кон мобилизирање на уникатни-
от човечки, социјален, економски и културен потенцијал на рурална Европа.

•	 Затоа намалување на средствата наменети за Leader дефинитивно ке резултираат 
со кочење во стартот на нови бизниси, зголемување на невработеноста, сакатење 
на сервисите и доведување во опасност на изворот на напредокот во руралните 
области.

•	 Мислејќи на доброто и самоодржливоста на руралните области и заедници, ги 
повикуваме креаторите на политиката на одвојување на минимумот од 5% сред-
ства на Leader од фондовите за рурален развој.

•	 Според објавените наоди во извештајот на контролорите на Европскиот Суд за 
имплементацијата на Leader (специјален извештај бр.5/2010) ЕНРД имаат соз-
дадено Централна Група која опфаќа спектар од учесници од повеќето држави 
членки, чијашто работа е сконцентрирана на подобрување на ефектот на Leader 
Стратегиите за Локален Развој. Посебен акцент е ставен на подобрување на ме-
тодите за мерење и документирање како би се демонстрирала додадената вред-
ност на Leader пристапот. Паралелно, фокусната група, во обид да ја поддржи 
имплементацијата на програмата Локален развој воден од заедница на ниво на 
ЛАГ како и на национално ниво, собра бројни информации, релевантни искуства 
и препораки за дизајнот и имплементацијата на Стратегијата за Локален Развој. 
Кога би се намалило финансирањето на LEADER, резултатите на фокус групата 
најсигурно нема да бидат наполно искористени, додека капацитетот да се пре-
творат препораките во пракса ке биде значително застанат, кочејќи го на тој на-
чин натамошното усовршување на Leader пристапот.

Ние, учесниците на конференцијата на Европската Мрежа за Рурален Развој- Стратегии 
за Локален Развој и Соработка: Клучни пристапи за Локален Развој, на состанокот во 
Брисел бараме од креаторите на политика:

•	 Да ја зачуваат континуираната и успешна имплементација на LEADER пристапот 
со обезбедување на минимум 5% средства од Фондовите за Рурален Развој.

И на тој начин

•	 Да ги направиме руралните региони поатрактивни за луѓето кои живеат и работа-
ат во нив, и тие да станат центри во кои луѓето од сите возрасти ке имаат разнолик 
и содржаен живот.

27 Април 2012
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Преглед на проектот

Биорегионите го поддржуваат создавањето на Биоенергетски региони во руралните области на 
Европа. Таквите региони имаат за цел да подмират најмалку 1/3 од нивните потреби за електрична 
енергија од локални био одржливи извори, со фокусирање на тврда биомаса.
Создаден земајки ги најдобрите проекти од најнапредните биоенергетски региони во Европа за 
пример, проектот во моментов го поддржува создавањето на пет нови биоенергетски региони во 
Средна Гора(Бугарија), Славичин и Брумов-Билинце (Чешка Република), Триве (Франција), Кантри 
Вестмет (Ирска) и Лимбази (Летонија).
Проектот исто така има за цел да ги инспирира другите рурални региони на Европа да го следат 
примерот на нашите целни региони.
Проектот биорегиони беше започнат во Мај 2010 а неговиот конзорциум е составен од 13 партнери 
од 10 европски земји.

Некои основни факти за Биоенергијата

•	 Биоенергијата е форма на обновлива енергија која се вбројува во многу други извори како 
(ветер, сонце, хидраулика итн.)

•	 Биоенергијата, кога се произведува по самоодржлив пат, ја намалува емисијата на стакленички 
гасови.

•	 Биоенергијата е заслужна за произведени повеке од две третини од вкупната обновлива 
енергија во ЕУ

•	 Биомасата за произведување на енергија главно се обезбедува од шумски, земјоделски и ор-
гански отпад.

•	 Залихите за биоенергија може да се складираат. Така биоенергијата може да се произведува 
постојано и е многу постојан извор на енергија.

•	 Биомасата ја има во обемни количини во повекето делови на Европа.

•	 Биомасата може да биде во тврда, течна или гасовита форма, и може да се употреби како 
енергија за греење или транспортно гориво.

ПРОЕКТ - БИОРЕГИОНИ

12
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Зошто Биоенергија...? Биоенергија и Рурален Развој

Биомасата е најупотребуваниот извор на обновлива енергија во Европа и 80% од неа доаѓаат од 
дрво. Затоа,производството на бионергија е уште една важна функција на европските шуми и еко-
номска гранка во развој со голем потенцијал за економски бум и нови работни места во руралните 
области. Биоенергијата од дрво не само што е обновлива туку исто така се смета дека не го зголему-
ва количеството на јаглерод во воздухот, така што производството на енергија од дрвена биомаса е 
во согласност со стратешките цели на ЕУ според кои до 2020 година, 20%  од изворите на производ-
ство на енергија ќе бидат од обновливи ресурси, а емисијата на јаглерод ке биде намалена за 20%.
Биоенергијата носи нови инвестиции во земјоделскиот сектор, кој преку две декади мораше 
да работи на подобрување на продуктивноста, соочен со падот на реалните цени на храната 
и земјоделските производи. Нови инвестиции можат да обезбедат нови пазари и можности за 
вработување. Растот на производството на биоенергијата ако се употребува плански, исто така 
може да придонесе во подобрување на инфраструктурата и пристап кон пазарот на руралните об-
ласти. Современата биоенергија може исто така да биде чист извор на енергија во руралните обла-
сти, кој може да отвори нови можности за модернизација на земјоделството и руралната економија 
и да го подобри пристапот кон модерните служби – дистрибутери на енергија до домаќиствата. 
Намалувањето на загадувањето во домовите, со помош на преминување кон почисти биогорива 
може да придонесе кон подобрување на здравјето и условите  за живот.

Има многу повеќе добри причини за користење на биомаса:

•	 Биомасата е соларна енергија складирана во органска материја

•	 Биомасата е извор на енергија

•	 Биомасата за производство на топлина, електрична енергија и гориво се очекува значително 
да придонеси кон идното снабдување со енергија на Европа

•	 Биомасата е погодна за основна потребна база

•	 Употребата на биомаса наместо фосилни горива ќе ја намали зависноста од нафта

•	 Употребата на биомаса место фосилни горива ќе ја намали емисијата стакленички гасови 

•	 Биомасата и биоенергијата ќе обезбедат дополнителен приход за земјоделците и ќе придоне-
сат за развојот на руралните региони

Дали сте заинтересирани?

Со задоволство ќе ви обезбедиме помош во основање на биорегион во вашата област!
За повеќе информации посетете ја нашата веб страница на www.bioregion.eu
Контактирајте со нас за да дознаете повеќе за биоенергијата и нејзините предности во руралните 

области: info@bioregions.eu или  elard@elard.eu

Одговорноста за содржината на овој документ е исклучиво на нејзините автори. Таа не мора да 
биде одраз на мислењето на Европската Унија. Ниту EACI, ниту Европската комисија не се одговор-
ни за било каква употреба на информациите кои се дадени во овој документ.

http://www.bioregion.eu
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mailto:elard@elard.eu

