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СтрАтегИјА ЗА клИмАтСкИ 
променИ нА општИнА пехчеВо

О
пштина Пехчево е една 
од селектираните 4 оп-
штини во Република 
Македонија во кои ќе 
се изготви стратегија 

за климатски промени во рамки на 
проектот на УСАИД за општински 
стратегии за климатски промени, 
кој го имплемнтира Милиеукон-
такт Македонија. Процесот на ло-
кално ниво е инициран партнер-
ски меѓу Здружението -Центар за 
лековити билки и шумски плодови 
“Амброзија” - Пехчево и општина 

Пехчево. Во изработката активно 
ќе бидат вклучени сите заинтере-
сирани страни на локално ниво. 
За изготвување на стратегијата за 
климатски промени ќе се користи 
методологијата “Зелена агенда” 
која е развиена од страна на Ми-
лиеуконтакт Интернационал и до-
сега е спроведувана во повеќе од 
40 општини во Источна и Централ-
на Европа на теми поврзани со 
заштитата на животната средина 
и културата. Методологијата “Зе-
лена агенда”  е партиципативен и 

демократски метод за развивање 
и имплементирање на локални 
стратегии и планови за одржлив 
развој со активно вклучување на 
различни сектори од локалната 
заедница каде процесот се спро-
ведува. Процесот е уникатен и по-
себен во споредба со другите про-
цеси кои имаат слични цели од три 
аспекти: 1. Процесот започнува со 
идентификувањето на локалните 
вредности наместо на проблеми-
те; 2. Учеството во процесот не е 
ограничено само на експерти и 
одредени чинители, туку тоа е се-
опфатен процес кој е отворен за 
сите; 3. Самиот процес е резултат..
Во општина Пехчево, на 13.06.2013 
година беше одржан Прв јавен 
собир за изготвување на локал-
на стратегија за климатски про-
мени каде што заинтересираните 
граѓани беа запознаени со проек-
тот, со неговите цели и очекувања. 
На состанокот беа формирани  че-
тири работни групи кои ќе рабо-
тат на група на вредности (шуми; 
водни ресурси; земјоделство и  
рурален развој и  енергетска ефи-
касност) врз основа на што ќе се 
изготви и стратегијата.
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ЦепроСАрД официјално го отвори 
тренинг центарот за оИе и ее 

ЦеПроСАРД како 
дел од активно-
стите на проектот 

Агроенергија со сечење на 
црвена лента, официјално 
го отвори тренинг цента-
рот за спроведување на 
обуки за искористување 
на обновливи извори на 
енергија и подобрување 

на енергетската ефикасност. Настанот го отвори Г-ѓа 
Габриела Мицевска, менаџер на проектот, а говор 
имаа и амбасадорот на Шведска во Р.М и Директо-

промоција на “Студија за 
искористување на земјоделското 
земјиште за одгледување на 
енергетски култури и ефектите врз 
обезбедувањето со храна и заштита на 
биодиверзитетот во р.м 

На 14 Фебруари во хотел Арка, ЦеПроСАРД ја 
организираше промоцијата на студијата за 
искористување на земјоделското земјиште за 

одгледување на енергетски култури и ефектите врз 
обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзи-
тетот во РМ, во соработка со Националниот Демо-
кратски Институт (НДИ).На оваа промоција, учество 
земаа претставници на комисиите за земјоделство 
шумарство и водостопанство, Комисијата за транс-
порт, врски и екологија, и Комисијата за економија 
, како и претставници од владиниот и невладиниот 
сектор. На овој настан покрај промоцијата на оваа 
публикација,свои презентации имаа и Д-р Јосиф Ми-
трикески кој зборуваше за одгледувањето на енер-
гетски култури во нашата земја и Д-р Сузана Крато-
валиева за влијанието од одгледувањето енергестки 
култури врз биодиверзитетот.

ЦепроСАрД нАСтАнИ

рот на Агенција за Енергетика на Р.М. Тренинг Цен-
тарот е направен по принципите на енергетска ефи-
касност и во него е инсталирана показна опрема за 
искористување на обновливите извори на енергија 
како фотонапонски панел, ветерница за производство 
на ел. енергија, како и друга дополнителна опрема.
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работилница “Искористување на 
волната и текстилниот отпад“

На 06.03.2013 во Кон-
гресниот центар 
на Скопскиот саем 

се одржа работилница 
на тема: ”Технологија за 
искористување на вол-
ната и текстилниот от-
пад како природен изо-
лационен материјал” 
во организација на 
Агенцијата за енергетика 
на Македонија и ЦеПро-
САРД. На овој настан по-
сле поздравниот говор 
на г-динот Лазар Гечев-
ски со свои презентации 
настапија г-а Љупка Гли-
горова која зборуваше 

Завршен настан по повод официјално затворање на проектната 
компонента “Зајакнување на јавно-приватниот дијалог преку 
поефикасно застапување на вредносните синџири за свежо овошје 
и зеленчук и преработен зеленчук”

за областите на делување на нашата организација, 
со посебен осврт на животната средина, и г-а Свет-
лана Петровска која ја презентираше брошурата 
“Технологија за искористување на волната и текстил-
ниот отпад” издадена од ЦеПроСАРД. По активната 
дискусија на присутните, на која беа изнесени повеќе 
предлози идеи и прашања, оваа работилница беше 
затворена.

Во вторник, на 30 Април, 2013 година, со поче-
ток во 10.00 часот во Конференциската сала во         
Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство се одржа завршен настан по   повод 
официјалното затварање на проектната компонен-
та “Зајакнување на јавно - приватниот дијалог преку 
поефикасно застапување на вредносните синџири 
за свежо овошје и зеленчук и преработен зеленчук”. 
Проектот го имплементираше ЦеПроСАРД, во пар-
тнерство со МЗШВ и претставници на производители 
и преработувачи на овошје и зеленчук, како дел од 
АгБиЗ програмата финансирана од УСАИД. 



меморАнДум ЗА СорАботкА помеѓу ДВИжење 
ЗА околИнАтА молИкА-Дом И јАВнАтА 
уСтАноВА нАЦИонАлен пАрк „пелИСтер“

Е
колошкото здружение на граѓани Движење 
за околината Молика – ДОМ од Битола во те-
кот на месец мај 2013 потпиша  Меморандум 
за соработка со Јавнатa Установа Национа-

лен Парк „Пелистер“ од Битола.

Потписниците на меморандумот во рамките на 
остварување на целите на соработката ќе преземаат 
заемни активности и тоа:

1. Редовна и постојана размена на соодветни по-
датоци и информации од областа заштитата на 
околината како и меѓусебно информирање за 
поведување на одредени постапки од заемен ин-
терес и интерес на локалното население;

2. Изработка и издавање на научни и стручни 
мислења и сознанија на барање и за потребите 
на другата страна на Меморандумот; 

3. Поттикнување на иницијативи, активности и 
организирање на јавни дискусии и тркалез-
ни маси, предавања, изложби и манифестации 
од јавен карктер со цел да се подигне јавната 
свест кај локалното население за важноста  на 
зачувувањето и заштитата на природното богат-
ство и одржлив развој на Националниот парк Пе-
листер;

4. Истражување и развој на активности од областа 
на зачувувањето и заштититата на земјиштата со 
природна вегетација, шумите, речните екосисте-
ми и поврзаните активности на човекот;

5. Спроведување на заеднички еколошки активно-
сти на територијата на Националниот парк Пели-
стер;

6. Еколошка едукација и активности за подигнување 
на јавната свест на наслението посебно кај деца-
та и младите поврзани со сите погоре наведени 
прашања;

7. Заеднички настап и соработка со граѓаните и ор-
ганизациите од локално и меѓународно ниво, за-
ради заштита и унапредување на животната сре-
дина, природата и руралниот развој.
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лобИрАње И учеСтВо нА грАѓАнСкИте 
оргАнИЗАЦИИ Во проЦеСот нА ДонеСуВАње јАВнИ 
полИтИкИ Во пелАгонИСкИот регИон - грАДење 
нА ДИјАлог

поСетИ нА САемИ оргАнИЗИрАнИ оД СтрАнА 
нА ЗДруженИето ЗА ЗАштИтА нА прИроДАтА оД 
ЗАгАДуВАње-чИСтА ВоДА ЗДрАВА хрАнА

Здружението за заштита на 
природата од загадување-
Чиста вода здрава хра-
на од Дебар, во перио-

дот од октомври 2012 год. до 
мај 2013 год. за своите членови, 
меѓу кои земјоделци, сточари и 
пчелари, организираше посе-
та на саеми во Бурса, Истанбул, 
Пловдив и Нови Сад. Членките 
изразија особено задоволство 

од организацијата на овие по-
сети, истакнувајќи ја користа од 
добиените информации од вак-
вите саеми, како и набавената 
опрема и материјали кои ќе им 
помогнат во усовршување на 
нивните земјоделски активности 
и подобрување на квалитетот на 
производството. Во меѓувреме 
Здружението го прошири член-
ството во Струга и Тетово.  

Во рамките на проектот 
„Лобирање и учество 
на граѓанските органи-
зации во процесот на 

донесување јавни политики во 
Пелагонискиот регион - Градење 
на Дијалог” беа организирани 
три дводневни обуки наменети 
за граѓанскиот сектор од сите 9 
општини во Пелагонискиот ре-
гион. Проектот е финансиран од 
Европската Унија, во рамките на 
инструментот за демократија и 
човекови права, а имплемента-
тор е фондацијата ПРЕДА, во пар-
тнерство со Македонското Научно 
Друштво од Битола.
Обуките имаа за цел да ги за-
познаат присутните со поимот 
лобирање, со моделот за ефикасно 
учество на граѓанските организа-
ции во процесот на донесување 

на одлуки, развивање стратегии 
со примери за успешно лобирање 
на локално ниво, техники на 
лобирањето, проценка на ефикас-
носта на граѓанските организации 
според стандардизиран метод на 
ЕУ, менаџерско лобирање, при-
мена на вештини на преговарање 
во процесот на лобирање, 
лобирање и односи со јавноста на 
граѓанските организации во пела-
гонискиот регион, градење дијалог 
меѓу општинските советници и 
граѓанските организации итн.  
Граѓанските организации сметаат 
дека искуството ќе им послужи во 
општините каде делуваат. „Научив 
многу работи за лобирањето и 
начините на кои можеме да лоби-
раме во нашите општини.“ изјави 
Аида Папиќ од Сојуз на жени Жито-
ше, општина Долнени.
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кАрАВАн ЗА клИмАтСкИ променИ
 „поплАВА, СушА, СтуД, ДА го СпАСАм мојот труД“

Мрежата за рурален 
развој на Републи-
ка Македонија како 
спроведувач на про-

ектот на УСАИД за адаптација на 
земјоделството кон климатските 
промени, има за цел во рамки на 
двете проектни компоненти да 
развива и пренесува земјоделски 
практики за адаптација кон кли-
матските промени и да ја зајакне 
свеста на земјоделските произ-
водители и пошироката јавност 
за предизвиците и ефекти-
те од климатските промени во 
земјоделството.
Во земјоделскиот сектор на Р. 
Македонија се забележува мала 
свесност за негативните влијанија 
од сегашните и климатски про-
мени кои не очекуваат во иднина, 
што резултира со преземање на 
неадекватни активности од стра-
на на земјоделската заедница и 
пошироката јавност.  Во најдобар 
случај постои нејасно разбирање 
за термините како: глобално 
затоплување, климатски промени, 

но земјоделците немаат довол-
но знаење и искуство како да се 
справат со проблемите настанати 
од ваквиот феномен и како да се 
адаптираат на новата ситуација.
Оттука, проектот на УСАИД за 
адаптација на земјоделството кон 
климатските промени ја иденти-
фикуваше потребата од поширока 
кампања, која ќе ги информира и 
алармира сите засегнати страни за 
штетните влијанија од климатски-
те промени.  Оваа кампања ќе се  
фокусира посебно на руралните 
средини, каде населението е пре-
тежно вклучено во земјоделскиот 
сектор со што е најдиректно пого-
дено од овие влијанија. 
Во таа насока, проектот, во текот на 
месец мај започна голема кампања 
во форма на Караван за климатски 
промени со носечки слоган -„ПО-
ПЛАВА, СУША, СТУД, ДА ГО СПА-
САМ МОЈОТ ТРУД“, со цел да допре 
директно до земјоделците, жените 
и децата од руралните средини , за 
да ја зајакне нивната свест за пре-
дизвиците од климатските про-

мени и потребата од заедничко 
делување на ниво на заедницата.  
Караванот за климатски промени 
ќе биде организиран во два на-
врати, во пролетниот и есенскиот 
период. Во мај и јуни беа посетени 
шест локации во руралните сре-
дини: с. Ново Село-Струмица на 9 
мај, с. Негорци- Гевгелија на 15 мај, 
Богданци на 19 мај, с.Росоман на 
21 мај, с. Тимјаник-Неготино на 24 
мај, с. Пчиња – Куманово на 5 јуни. 
На 9 мај, Караванот го започна 
своето патување низ Македонија 
со настанот во струмичкото Ново 
село каде присуствуваа голем број 
жители од струмичкиот регион. 
Децата од училиштето „Климент 
Охридски“ од Ново Село меѓу кои 
и деца со посебни потреби, при-
влекоа внимание со својот интере-
сен настап, испраќајќи пораки кои 
алармираат за итноста од потреба-
та за адаптација кон климатските 
промени. Присутните имаа мож-
ност за интерактивна дискусија во 
однос на одредени проблеми со 
кои се соочуваат во земјоделските 
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активности и добија совети и пре-
пораки од експертите вклучени на 
проектот. 
Покрај целните групи на кара-
ванот: граѓанските организации, 
земјоделци, жени и деца од рурал-
ните средини, на Караванот прису-
ствуваа и претставници од УСАИД, 
локалната самоуправа, Агенцијата 
за поддршка на развојот на 

земјоделството (АПРЗ) и подрач-
ните единици на Министерството 
за земјоделство, шумарство и во-
достопанство.
Патувањето на пролетниот Ка-
раван заврши со настанот во с. 
Пчиња, кумановско, на 5 јуни. „Кли-
мата во Македонија станува се по-
топла и посува, а оттука и повеќе 
подложна на екстремни појави 

како топлотни бранови, суши, по-
плави и град. Вие како земјоделци 
најдобро разбирате што значи ова. 
Вие најдиректно ги чувствувате 
климатските промени.“ порача ам-
басадорот на САД во Македонија, 
Пол. Д. Волерс, кој беше меѓу при-
сутните на настанот. „Ние сакаме 
да ги намалиме негативните ефек-
ти од климатските промени врз 
земјоделството преку развивање 
и споделување на лесно достапни 
техники за адаптација кон климат-
ските промени коишто се поврза-
ни со потребите на индивидуални-
те земјоделци.“
Проектот на УСАИД за адаптација 
на земјоделството кон климатски-
те промени, меѓу другото ги пре-
зентираше тековните и планирани 
активности, со цел да ги пренесе 
достигнувањата и резултатите и да
       овозможи на пошироката јавност 

едноставно објаснување за тоа 
што е феноменот на климатски 
промени, кои се можните ефекти, 
како да се ублажат и адаптираат 
со цел да се намалат нивните нега-
тивни влијанија.



СтуДИјА ЗА АДАптАЦИјА нА СточАрСтВото кон 
клИмАтСкИте променИ Во мАкеДонИјА

Во рамките на УСАИД проектот  за адаптација 
на земјоделството кон климатските проме-
ни се започна со подготовка на „Студија за 
адаптација на сточарството кон климатските 

промени во Македонија“ .  Главната цел на студијата 
е да ги оцени активностите кои треба да се преземат 
од страна на произведувачите и останатите актери во 
ланецот на вредности во сточарското производство, 
во насока на адаптација кон климатските промени 
во земјата. Мрежата за рурален развој на РМ во со-
работка со Мисијата на УСАИД во Македонија орга-
низираше  посета од страна на д-р Мо Салман, про-
фесор по ветеринарна епидемиологија на државниот 
универзитет во Колорадо и г-ѓа Џојс Турк, советник 
за сточарство во седиштето на УСАИД во Вашингтон. 
Членовите на тимот ја реализираа посетата во пери-
одот од 25 - 29 март 2013 год. Главната цел на посе-
тата беше да се запознаат подобро со моменталната 
состојба на сточарското производство во Македонија 
и перспективите во контекст на предизвиците од кли-
матските промени до 2025 година и особено да собе-

рат релевантни информации за системите на сточар-
ското производство, изведбата и практиките, како и 
метеоролошките промени во последните 15 години.
Во текот на посетата, беа анализирани неколку ком-
поненти од постоечкиот сточарски сектор во земјата, 
кои главно се фокусирани во обезбедување на паза-
рот со производи од животинско потекло (месо, јајца, 
млеко и сирење). Сепак, посетата беше доволна за да 
се изведе општ впечаток за сточарскиот сектор во 
земјата. Членовите на тимот имаа можност да дис-
кутираат за релевантни прашања и теми со произво-
дителите,  стручната и научна јавност, претставници 
од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, како и советници од АПРЗ. При тоа, 
беа истражени податоци поврзани со големината на 
популацијата на домашни животни, нивото на про-
изводство, како и географската дистрибуција. До-
стапните податоци за популацијата на домашните 
животни и метеоролошките податоци беа анализи-
рани со цел да се утврди поврзаноста на постоеч-
ките информации со климатските фактори, заради 
евентуално идентификување на потенцијални  пре-
пораки за оценување и адаптација на сточарскиот 
систем кон климатските промени во земјата. Чини-
телите во системот на сточарското производство 
треба да бидат дел од решавањето на ова важно 
прашање и идентификувањето на решенија. Оттука, 
ангажирањето на сите заинтересирани страни во 
решавањето на прашањето е императивен чекор во 
овој процес. 
За таа цел на 28.05.2013 год, во х. Континентал, во 
Скопје,  Мрежата за рурален развој  организираше 
еднодневна работилница, која вклучи партиципатив-
ни анализи од страна на засегнатите страни во однос 
на моменталната ситуација и идна насока. 
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ИпАрД Форум

Мрежата за рурален развој на РМ, заедно 
со Министерството за земјоделство шу-
марство и водостопанство, во рамките 
на кампањата за промовирање на нови-

те измени во ИПАРД програмата, на 4ти април 2013 
година во Скопје, организираше форум со наслов 
„Нови измени во ИПАРД Програмата-подобри мож-
ности за користење на европските фондови“. Целта 
на форумот беше подобро запознавање со промени-
те на ИПАРД програмата,  како можност за подобро и 
поефикасно искористување на европските фондови 

со цел развој на руралните средини во Македонија.

Од страна на претставници на секторот за управување 
со ИПАРД, на форумот беа презентирани новите из-
мени во ИПАРД програмата, целите на програмата, 
мерките, условите за аплицирање и други корисни 
информации во овој контекст.

На форумот учествуваа околу 60 претставници на 
членките на МРР на РМ и голем број други организа-
ции и лица од руралните средини заинтересирани за 
оваа програма. 
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поДготВен И ИСпечАтен ВоДИч 
ЗА леАДер прИСтАпот

ИЗрАботенИ прАВИлнИЦИ ЗА леАДер прИСтАпот

Врз основа на повеќегодишното стекна-
то знаење и практично искуство преку 
симулација на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во 16 
општини во Македонија во рамките на МА-

АСП проектот финанциран од СИДА и дополнителни 
5 општини преку ЦИРа (CIVICA Mobilitas програмата 
финансирана од швајцарскиот донатор СДЦ) МРР 
како спин оф организација продолжи да ги промови-
ра принципите на ЛЕАДЕР пристапот. Во согласност 
со овој потфат, МРР работеше на развивање на бро-
шура за презентирање на суштината на ЛЕАДЕР прин-
ципите. Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, признавајќи ја улогата на МРР  во 
унапредувањето на еден ваков механизам за рура-
лен развој, даде целосна поддршка на активноста 
ставајќи го своето лого на документот. Оваа брошура 
ќе биде дистрибуирана до различни  засегнати страни 
во областа на руралниот развој како претставници на 
АПРЗ, локалната самоуправа и локалните канцеларии 
за економски развој во руралните општини, ЗЕЛС (За-
едница на единиците на локалната самоуправа на Ре-
публика Македонија), центрите за регионален развој, 
невладиниот сектор, ФФРМ, земјоделски асоцијации 

итн. и ќе служи како референтен документ за правил-
но воведување на ЛЕАДЕР принципите. Овој водич се 
очекува да придонесе во градење на капацитетите на 
релевантните засегнати страни (претежно невлади-
ниот сектор) во однос на темата.

Мрежата за рурален развој на Република Македонија како член 
на работната група за ЛЕАДЕР пристап програмата во рамки на 
ИПАРД програмата 2007-2013, учествуваше во подготовката на два 
правилници за ЛЕАДЕР пристапот. „Правилникот за поблиските 

услови за запишување во евиденцијата на ЛАГ, постапката за упис, потребната 
документација и начинот на водење на евиденцијата“ и „Правилникот за 
содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на 
руралните средини и начинот за нивно одобрување“ беа објавени во Службен 
весник на РМ бр.40/13 од 14.03.2013 година и се официјални за спроведување.
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леАДер нАСтАн - грАДење моСтоВИ ЗА ИДнИнАтА

На 17-18 април во Бри-
сел ЛЕАДЕР заедница-
та одржа собир по по-
вод третиот годишен 

ENRD ЛЕАДЕР настан. Темата на 
настанот беше „Градење мосто-
ви за иднината“ и целта беше да 
се поддржи процесот на успешно 
програмирање на CLLD (познат 
како ЛЕАДЕР во EAFRD) на наци-
онално и локално ниво.  Настанот 
спроведе уникатна платформа за 
размена во реално време помеѓу 
сите засегнати страни вклучени во 
обликување и/ или учество во ид-
нината на ЛЕАДЕР.
На настанот присуствуваше прет-
ставник на Мрежата за рурален 
развој на Република Македонија за-
едно со Европски претставници на 
Локални Акциски Групи, управни 
органи, платежни агенции, нацио-
нални рурални мрежи, контакт цен-
тарот на ENRD, Европската комисија 
и други Европски организации.
Учесниците имаа можност да 
добијат информации и увид во 
практиките кои би можеле да да-
дат инструкции за нивниот процес 
на консултација и програмирање 
на ЛЕАДЕР на национално, реги-
онално и локално ниво. Исто така 
тие имаа пристап до искуствата и 
научените лекции, студии и при-
мери за процесите, алатки кои по-
натаму може да бидат адаптирани 
во специфични средини. Ова беше 
одлична можност да се сретнат 
други практичари во руралниот 
развој, Европските креатори на 
политики и претставници на кон-
такт центарот на ENRD.
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„оСноВАње нА бАлкАнСкА мрежА ЗА рурАлен 
рАЗВој“, 19-21 мАј 2013, АнДреВље, ноВИ САД, 
републИкА СрбИјА

Состанокот за основање 
на Балканската мрежа за 
рурален развој (БМРР) 
беше организиран на 20 

мај 2013 во Андревље, Србија, во 
текот на одржувањето на Интерна-
ционалниот саем за земјоделство 
во Нови Сад.
Претставници на постоечки Мре-
жи за рурален развој (МРР) и 
иницијативи во Балканскиот ре-
гион меѓу кои и претставник на 
Мрежата за рурален развој на Ре-
публика Македонија го дискути-

раа предлогот за Статутот на Бал-
канската мрежа за рурален развој 
како главна тема која претходно 
беше комуницирана помеѓу посто-
ечките Рурални мрежи од Балкан-
скиот регион.
Состанокот беше отворен и моде-
риран од страна на Бобан Илиќ, ге-
нералниот секретар на СВГ.
После дискусиите на одредени 
прашања како: оправдување на 
потребата за основање на Бал-
канска мрежа за рурален развој и 
презентација и дискусија на пред-

логот за Статутот на Балканската 
мрежа за рурален развој, учес-
ниците потпишаа Декларација за 
вмрежување, ја изразија својата 
подготвеност да работат заеднич-
ки на подобрување и зајакнување 
на соработката помеѓу мрежите 
за рурален развој на Балканот и 
основање на платформа за редов-
на размена на информации, иску-
ство и знаење, како и заедничка 
иницијатива и имплементација на 
мултилатерален проект „Балкан-
ска мрежа за рурален развој“.  
Заклучок: Со мандатот даден од 
страна на потписниците т.е. Прет-
седателите на основачките НМРР, 
од Србија, Македонија и Црна гора, 
во предстојниот период ( година и 
половина до декември 2014) СВГ 
РРД и Секретаријатот на СВГ со се-
диште во Скопје, Македонија, ќе ја 
претставува БМРР и ќе служи како 
административен и организаци-
ски центар на Балканската мрежа 
за рурален развој. Во овој период 
логистичката поддршка ќе биде 
спроведувана од страна на СВГ. По 
2014 год. Постоечките мрежи ќе го 
преземат  Претседателството на 
Балканската рурална мрежа.
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коорДИнАтИВен 
СоСтАнок нА препАре

Овогодишниот координативен состанок 
на ПРЕПАРЕ беше одржан на 6ти и 7ми 
февруари во Рига, Летонија. На собирот 
присуствуваше претставник на Мрежата за 

рурален развој на Република Македонија заедно со 
претставници на организациите членки на ПРЕПАРЕ 
од 12 различни земји. На дводневниот состанок 
беа дискутирани сегашните и идни активности 
на ПРЕПАРЕ. Беа презентирани акциониот план 
на ПРЕПАРЕ за периодот од 2012 до 2014 година 
и книгата на ПРЕПАРЕ која веќе беше подготвена 
и се очекува да биде испечатена најдоцна до мај 
2013 год. Учесниците дадоа кратко известување 
за ситуацијата во рамките на руралниот развој во 
нивните земји. Тие дискутираа за проблемите со кои 
се соочуваат нивните земји и споделија свои идеи 
за можни решенија на одредени ситуации. Имаше 
повеќе иницијативи за идна заедничка соработка 
помеѓу организациите членки на ПРЕПАРЕ како и 
иницијативи за проширување на нивната соработка 
со други мрежи и организации. 
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