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Активности на организацијата 
Етно БЕБА од Куманово

организацијата 
Етно Беба од 
куманово, во 
п о с л е д н и т е 
шест месеци 

активно работи и учеству-
ва во голем број настани 
насочени кон афирмација 
и зачувување на култу-
рата и традицијата во 
македонија.

на 3 ноември 2013 год. 
во куманово, Етно Беба, 
во соработка со уште 
една организација – 
членка на мрр, козјачија 
во срцето, организираа 
манифестација наре-
чена „селска трпеза и 
градска софра”. целта на 
настанот беше да се при-
каже живеењето во сел-

ска и градска средина, 
зачувувајќи ги обичаите, 
културните, традицио-
налните и други вред-
ности на кумановскиот 
регион. воедно беше про-
мовирана здрава, природ-
на кумановска храна под-
готвена од околу 16 жени 
од град и село, а беа при-
кажани и можностите за 
развој на алтернативниот, 
руралниот и еко туризмот.

со поддршка на мрежата 
за рурален развој и во со-
работка со невладината 
организација „Хуманост“ 
, Етно Беба организираше 
предновогодишна забава 
во куманово за децата со 
пречки во развојот во цен-
тарот за лица со пречки.

Етно Беба присуствуваше на повеќе настани и мани-
фестации меѓу кои:

•	Балканскиот саем “ракотворци - чувари на 
традицијата” кој се одржа во скопје од 28-30 jуни 
2013 година;

•	пехчевски пАвловдЕн во пехчево од 10-13 jули 
2013 год. каде учествуваше заедно со организација 
на жените од пехчево;

•	илинденските денови во Битола и крушево, каде 
зеде активно учество во настаните организирани 
од жените ракотворци од Битола;

•	манифестацијата мАлЕшЕвијАтА нА длАнкА, која 
општина Берово традиционално ја организира по 
повод голЕмА БогородицА на плоштадот во БЕ-
рово каде Етно Беба е присутна веќе деветта годи-
на по ред;

•	Европски денови на културно наследство, кои оваа 
година се одржаа од 24-30 септември во приштина 
на плоштадот “мајка тереза”, во организација на от-
ворена порта и г-ѓа Бејтузаре мухареми, каде Етно 
Беба по десетти пат учествува како единствен прет-
ставник од македонија;

•	денот на руралната жена, организиран на 15 октом-
ври 2013 во неготино, од страна на ффрм.
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отворено студио: 
„модрАтА плАнинА” 
во Арт поинт – гумно
10 години регрутирање на културни амбасадори за Македонија

Почнувајќи од 2003-та, во меѓународниот уметнички центар АРТ 
ПОИНТ – ГУМНО престојуваа и твореа повеќе од 40 афирмирани 
уметници од целиот свет кои и денес ја реализираат заложбата 
на центарот – да делуваат како културни амбасадори за 
Македонија.

по повод 10-го-
дишниот јубилеј 
од постоењето на 
меѓународната 

уметничка резиденција 
Арт поинт – гумно, во 
септември 2013 година, 
во меѓународниот цен-
тар во селото слоештица 
беше организирана умет-

ничка работилница  на 
тема „модрата планина”. 

на работилницата уче-
ствуваа 10 гости/уметни-
ци од велика Британија, 
германија, данска, сАд, 
словачка, унгарија и од 
чешка.

на конкретната работил-

ница, и претходеше из-
ложба „10 години Арт по-
инт - гумно‟ што се ре-
ализираше во рамките на 
манифестацијата Битол-
ско културно лето 2013 – 
Битфест во галеријата мА-
гАзА во Битола во перио-
дот од 26 јули до 1 август. 
изложени беа над 50 дела 

од постојаната колекција 
на меѓународниот центар 
како ретроспектива на 
сработеното во изминати-
те 10 години.

самата работилница, 
траеше 15-тина дена, по-
точно од 2-15 септември. 
уметниците имаа мож-
ност повторно да се на-
вратат на своите инспи-
рации од слоештица и 
македонија воопшто, но и 
да се запознаат меѓусебно 
и да дискутираат за нови 
проекти од меѓународен 
и регионален карактер. 
приоритет им беше даден 
на проектите кои ќе имаат 
за цел да ги истакнат кул-
турно-уметничките, исто-
риските и природните 
вредности на македонија 
и нејзиното богато духов-
но наследство.

сместувањето на умет-
ниците беше организира-
но во приватни куќи, кај 
семејства од селото што 
дополнително го збогати 
проектот од социо-еко-
номски аспект. оброците 
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беа подготвувани од чле-
новите на центарот, а од 
време на време, традици-
онални специјалитети од 
земјите кои ги претставу-
ваат готвеа и гостите.  

делата создадени за вре-
ме на оваа работилница 
беа тематски („модрата 
планина”) и, при крајот на 
работилницата, на т.н. „от-
ворено студио‟ што се од-
ржа на 10 септември, беа 
изложени во галеријата и 

на отворениот простор на 
центарот. 

работилницата беше реа-
лизирана на високо про-
фесионално ниво и дожи-
веа голем публицитет, со 
поддршка од  министер-
ството за култура на рм, а 
посебно благодарение на 
финансиските средства од 
сопствен/приватен буџет 
на организаторите и нив-
ната безрезервна, исцрпна 
волонтерска работа.  
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меѓународниот 
центар за умет-
ност и одржлив 
развој Арт по-

инт – гумно и продукци-
ската куќа ЕноХ, на 28ми 
август 2013 год., на праз-
никот голема Богороди-
ца, во селото слоештица, 
по седми пат ја органи-
зира мултимедијалната 
манифестација „слАвЕЊЕ 
нА пирЕјот” што се од-
ржува во чест на петре 
м. Андреевски, писателот 
кој најдлабоко проникна 
во битта на македонскиот 
народ. 
годинава, заради прера-
ната смрт на еден од ду-
ховните татковци на овој 

Седмото 
СлАВЕЊЕ нА пирЕЈот 
во чест на вечниот живот на 
браќата Љубе и Владо Цветановски

настан – режисерот, про-
фесор и драматург владо 
цветановски и неговиот 
брат Љубе цветановски 
– истакнат писател, сце-
нарист, патеписец и про-
фесор, целта на организа-
торите беше симболично 
да го прослават нивниот 
вечен живот. 
по беседата за петре м. 
Андреевски што на гробот 
на великанот, годинава 
ја одржа јордан плевнеш, 
во училиштето во сло-
ештица, предпремиерно, 
беше прикажан докумен-
тарниот филм „детето во 
светот“ во режија на гоце 
цветановски. филмот е 
инспириран од автобио-

графскиот текст «детето 
во мене» на Љубе цвета-
новски. сеќавањата од 
детството во слојштица и 
демир Хисар на големиот 
светски патник се илу-
стрирани со слики од не-
говите патеписи.
вечниот живот на владо 
цветановски е поетско 
сценски ораториум на кој  
настапија актери/ликови 
од неговите оригинални 
сценски дела, а на мостот 
Бела река, каде цветанов-
ски секое лето акумули-
раше нови инспирации, 
беше проектиран визуе-
лен омаж за неговата ра-
бота во полето на теата-
рот и филмот.

во рамките на мани-
фестцијата, беа промови-
рани и две книги: збирка-
та народни кажувања од 
демирхисарскиот регион 
со наслов „секојдневни 
надмудрувања” на Љубе Б. 
митрејчевски (издание на 
авторот) и стихозбирката 
„песни за македонија” од 
американскиот уметник 
дик робертс кој од 2007 
гидина е почесен жител 
на селото (издание на 
Артпоинт – гумно, под-
држано од министерство-
то за култура на рм). 
манифестацијата беше 
поддржана од градона-
чалникот на општина де-
мир Хисар, г-дин Љупчо 
Блажевски, ЕсрА – уни-
верзитетот за аудиовизу-
елни уметности и продук-
циската куќа „македонска 
крепост”.

Подготви: Ирена Андреевска
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остварена соработка помеѓу 
Центарот за одржливост и 
напредна едукација и 
Duna Vision

центарот за одр-
жливост и на-
предна едукација 
(http://csae.mk) 

од Битола, во текот на но-
ември, 2013, воспоставија 
соработка со Duna Vision, 
невладина организација 
којашто работи на по-
лето на екологијата и 
одржливиот развој, за 
реализација на идни заед-
нички активности. 

дел од тие активности се 
организација на прв Бал-
кански форум за одржлив 
развој и долгорочниот 
проект Еко-село.

првиот Балкански форум 
за одржлив развој ќе биде 
организиран во соработка 
со повеќе локални органи-
зации како што се нацио-
налниот парк “пелистер”, 
национална установа 
завод и музеј - Битола и 
Балканика - скопје. исти-
от ќе се одржи во тек на 
јуни 2014 и ќе биде про-
стор за претставување на 
повеќе идеи, организации 
и индивидуи од полето на 
одржливиот развој.

Еко-село е нов концепт кој 
Duna Vision веќе го реали-
зира во други делови од 
Европа, додека во западен 
Балкан се одлучи токму за 
Битола како локација за 

Еко-село. за таа цел Duna 
Vision формира фондација 
и бара неразвиена земја 
- површина на подарок, 
наем или закупување до 
неколку десетина хектари 
на растојание од десети-
на километри од Битола 

преку локалниот партнер 
- центарот за одржливост 
и напредна едукација.

Еко-селото ќе овозможи 
развој на алтернативни 
одржливи технологии 
како што се обновливи 
извори на енергија, орган-

ско земјоделие, пермакул-
тура и ќе претставува ме-
сто каде студенти на по-
сдипломски и докторски 
студии од Европска унија 
ќе работат практични 
истражувања во полето на 
одржливиот развој.

http://csae.mk
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Кампања на организацијата 
ЕКо логиК:
нА рАБотА Со ВЕлоСипЕд

„Еко логик“, орга-
низација која се 
грижи за заши-
тата на живот-

ната средина, организира-
ше настан со кој се обиде 
директно да го привлече-
ме вниманието на учес-
ниците во сообраќајот, за 
да влијае за подигнување 
на свеста кај граѓаните 

кои, како што наведува, 
секојдневно сè повеќе го 
губат здравјето заради за-
гадениот воздух. 
„нашите активности во 
моментот, а и во цело-
купното работење се кон-
центрираат на одржлив 
транспорт, информации и 
едукации за истиот, пред-
лози и дејствија за импле-

ментирање на зголемено 
користење на велосипе-
ди, одење пешки, како и 
користење јавен транс-
порт, а ги реализираме пре-
ку нашата иницијатива: 
„програма за намалува-
ње на аерозагадувањето 
во македонија“, во која 
спаѓаат и проектите: „стоп 
за паркирање на велоси-
педски и пешачки патека“;, 

„на работа со велосипед“ 
и „дојди на училиште на 
еколошки начин“, сооп-
шти организацијата.„Еко 
логик“ истакнува дека 
зголеменото загадување 
за дури и петнаесет пати 
ги надминува сите грани-
ци за нормално живеење 
и дејствување, а со тоа и 
правото на чист воздух е 
сосема прекршено.
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Активности на организацијата 
ЕКо логиК во периодот 
од јули до ноември 2013

Еко логик е невла-
дина организација 
која е посветена 
на зачувувањето и 

заштитата на животната 
средина, промовирање на 
современите еколошки 
практики, како и следење 
и унапредување на прин-
ципот на одржлив развој. 
во периодот од јули 
до ноември 2013 год. 
организацијата продолжи 
со активности од ,,про-
грамата за намалување 
на аерозагадување во 
македонија” (креирана 
во февруари 2013). оваа 
мултикомплексна про-
грама се состои од 15 
подпроекти, кои на раз-
лични начини придоне-
суваат во намалувањето 
на аерозагадувањето. 
од овие, започната е 
реализација на проекти-

те: ,,со велосипед на ра-
бота» - кампања за, стоп 
за паркирање на велоси-
епдско пешачки патеки» , 
,,Еко приказни“ - независ-
ни стории (истражувачко 
новинарство), ,,Биди зе-
лен и дојди на училиште 
на еколошки начин“ про-
ект за подигнување на 
свеста кај најмладите (ос-
новци).
понатаму, организираа 
креативни работилни-
ци во основни училишта 
со цел промовирање на 
концептот на 3р - реу-
потреба / редуцирање / 
рециклирање. 
како дел од овој проект 
беа одржани преку 30 
работилници на кои од 
најразлични веќе употре-
бени предмети беа кре-
ирани нови - со различ-
на функција од нивните претходници.  

Беше организирана рабо-
тилница со наставници 
и директори во основ-
ните училишта во оп-
штина карпош  на тема: 
аерозагадување и одр-
жлив транспорт (слика 
атт.)
стоп за уништувањето на 
водно - приклучување во 
масовната иницијатива  
за спречување на актив-
ностите со кои неповрат-
но се уништуваат белите 
дробови на скопје - пла-
нината водно. 
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Соработката на 
ирЗ со мрр на рм

согласно своите 
стратешки и про-
грамски актив-
ности, здружение 

институт за развој на за-
едницата (ирз) - тетово 
е членка на мрр од 2011 
година. 
во текот на 2012 и 2013 
година, ирз во соработ-
ка со другите организа-
ци членки и централната 
канцеларија на мрр, рабо-
ти на зајакнување на сво-
ите капацитети со цел во 
следниот програмски пе-
риод да обезбеди помош и 
поддршка во заедницата 
и заинтересирани страни 

за рурален развој. 
членувањето на ирз во 
мрр помага да се позици-
онира како една од орга-
низациите кои се активни 
и препознатливи со сво-
ите заложби за рурален 
развој во северозапдани-
от регион на република 
македонија, и која обе-
збедува континуирана 
поддршка на оние на кои 
им е потребна помош за 
спроведување на своите 
активности, било да се 
тоа јавни установи, не-
формални организации, 
единици на локална само-
управа и други. 

www.irz.org.mk

во текот на изминатите 2 
години, ирз ја имплемен-
тираше школата на ирз 
на која обезбеди можност 
за млади невработени 
лица од рурални подрачја 
од тетовоскиот регион да 

учествуваат и да ги над-
градат своите знаења, и 
потоа со поддршка на ирз 
да формираат социјални 
претпријатија во рурални 
средини со цел да ги адре-
сираат предизвиците на 
локално ниво.  
од посебна помош за вра-
ботените во ирз е мож-
носта за директна и непо-
средна комуникација со 
вработените во централ-
ната канцеларија при што 
добиваме квалитетни ин-
формации за тековни ак-
тивности, збиднувања и 
трансфер на знаење, што 
многу ја помогна работа-
та на ирз во изминатиот 
период. 
во текот на 2014 година,  
ирз предвидува да инев-
стира повеќе од своите ре-
сурси во рураелн развој на 
конкретни проекти, кои 
што ќе бидат спроведени 
во соработка со општини-
те од рурални подрачја. 
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„Сончева електрична и топлинска 
енергија за намалување на емисии 
на Со2

 од градинка“
кочани, 17.12.2013

Општина Кочани ЗПЕР-Локална акциона 
група-Кочани

во периодот од 
јануари до декем-
ври 2014 година 
во општина коча-

ни ќе се реализира проек-
тот „сончева електрична 
и топлинска енергија за 
намалување на емисии 
на со2

 од градинка“. носи-
тел на проектот е здру-
жението за поддршка на 
економскиот развој – ло-
кална акциона група – ко-
чани. вкупниот износ на 
проектот изнесува 46.420 
сАд долари и истиот е фи-
нансиран од програмата 
за мали грантови (пмг) 
на глобалниот еколошки 
фонд (гЕф) во износ од 
22.670 сАд долари, и ко-
финансиран од општина 
кочани со 21.770 сАд до-
лари. детската градинка 
„павлина велјанова“ – ко-

чани учествува со финан-
сиски средства во износ 
од 1.980 сАд долари.
генерална цел на проек-
тот е да се намалат еми-
сиите на со2 со заштеда 
на електрична енергија и 
финансиски средства.
оваа цел ќе се постигне со 
тоа што во клон 1 од дет-
ската градинка ќе се по-
стават хибридни сончеви 
колектори кои истовре-
мено произведуваат елек-
трична енергија и зато-
плуваат вода. клон 1 е из-
бран од причина што овде 
се наоѓа главната кујна 
каде што се подготвува 
храната за сите 4 клона 
на детската градинка, а 
тоа значи дека се троши 
многу поголема количи-
на на топла вода, како за 
подготвување на храната, 
така и за миење на садо-

вите. топлата вода, која 
засега се загрева на елек-
трична енергија, е потреб-
на и за загревање на вода-
та во болјерите во јаслите 
која што се користи за 
капење на дечињата. дел 
од добиената електрична 
енергија ќе се користи и 
за осветлување на просто-
риите.
исто така како дел од про-
ектот се планирани ак-
тивности за формирање 
и развивање на свеста за 
значењето на оиЕ (обнов-
ливи извори на енергија) 
кај најмладата популација, 
односно кај дечињата од 5 
и 6 годишна возраст од го-
лемите групи во градин-
ката преку одржување на 
„Едукативен час“ за кој по-
себно ќе бидат подготве-
ни боенки на тема оиЕ, а 
ќе се реализира и ликовен 
натпревар на тема „сонце“ 
при што првонаградениот 
цртеж ќе биде предложен 
да стане лого на градинка-
та. се очекува намалување 
на 5 тони со2 годишно и 
заштеда од 94.000 мкд 
годишно. заштедените 
средства ќе се реинвести-
раат за следни еколошки 
активности.

преку медиумската по-
криеност на проектот, 
како и преку едукатив-
ниот материјал што ќе 
се подготви во текот на 
реализацијата на про-
ектот  ќе се влијае и врз 
подигањето на јавната 
свест кај граѓаните во оп-
штина кочани и соседни-
те општини.
дополнителни информа-
ции за проектот можат 
да се добијат кај коор-
динаторот на проектот 
марија георгиева на те-
лефон: 078/313-210 или 
на електронска пошта: 
lagkocani@gmail.com.
повеќе информации за 
гЕф пмг може да се најдат 
на http://gefsgpmacedonia.
org.mk/ и на https://sgp.
undp.org/.

mailto:lagkocani@gmail.com
http://gefsgpmacedonia.org.mk/
http://gefsgpmacedonia.org.mk/
https://sgp.undp.org/
https://sgp.undp.org/
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одржан семинар на тема 
“подоБруВАЊЕ нА ЕфиКАСноСтА 
Во рАБотЕЊЕто нА ЈАВнитЕ 
КомунАлни прЕтприЈАтиЈА“

здружението за 
поддршка на еко-
номскиот развој – 
локална акциона 

група кочани на 18 ноем-
ври 2013 год. во дојран 
одржа семинар на тема 
“подобрување на ефи-

касноста во работењето 
на јавните комунални 
претпријатија“.  семина-
рот беше организиран во 
заедничка соработка со 
цмц Екокон - скопје, ва-
талко - скопје, техноскоп 
- скопје, мегасофт - Бито-

ла, фортуна груп - скопје, 
Еко пАк Хит - кочани и 
Аква сеив - скопје.
околу 70 претставни-
ци на јкп во република 
македонија од раководни-
те структури присуству-
ваа на овој настан. Беа од-
ржани седум презентации 
на услуги и производи 

што ги нудат фирмите-
спонзори. воедно семи-
нарот беше одлична мож-
ност за размена на иску-
ства на работење помеѓу 
јкп од различни градови 
во рм и воспоставување 
на партнерски и бизнис 
релации помеѓу претстав-
ниците на јкп и фирмите. 
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во крушево, гра-
дот сместен 
во срцето на 
македонија, во 
кој секоја куќа 

и улица зборуваат за хра-
брото историско и кул-
турно минато, е основана 
организацијата на жени 
„цвет“. вредните жени од 

промоција на 
КрушЕВСКАтА КултурА и 
трАдиЦиЈА

оваа организација, целата 
своја љубов, умеење и веш-
тини ги вклопиле во свои-
те ракотворби, истовре-
мено пренесувајќи ги сво-
ите особини и умешност 
на младите генерации. 
тие активно работат на 
зачувување и афирмација 
на крушевската култура и 
традиција, преку изработ-
ка на ракотворби и подго-
товка на традиционални 
крушевски специјалитети. 
редовно учествуваат на 
настаните организирани 
во својот град, како и на 

саеми каде изложувајќи 
ги своите изработки и 
воспоставувајќи соработ-
ка со национални и интер-
национални организации, 
ја  промовираат крушев-
ската култура.
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отворена изложба „КАрпино 2013“ 
во рамки на 11-та меѓународната 
ликовна колонија

по повод  праз-
никот 11-ти но-
ември, денот на 
о с л о б о д у в а њ е 

на градот,  во н.у.ц.к 
„трајко прокопиев“ се от-
вори изложбата „карпино 
2013“ во рамки на 11-та 
меѓународната ликовна 
колонија.
изложбата беше посве-
тена на починатиот ак-

тер, уметнички раково-
дител, уметник и член на 
мултимедијалното здру-
жение „карпино“,  драги-
ша димитриевски шипе.
на колонијата имаше го-
сти од цела македонија, 
Бугарија, србија и Белгија. 
кумановци имаа мож-
ност да видат 38 дела из-
работени од страна на 
16 уметници – сликари, 

вајари и графичари,  ко-
ишто твореа во периодот 
од 7-ми до 14-ти август, 
во ресторанот „грација“ 
во куманово. со тоа, 11-
тата меѓународна ликов-
на колонија беше окарак-
теризирана како една од 
најпродуктивните коло-
нии до сега. 
Авторите имаа можност 
да се дружат, творат и за-
бавуваат потпишувајќи 
се на специјални лимити-
рани шишиња вино како 
спомен, пуштајќи балони 

на топол воздух во доц-
ните вечерни часови како 
порака. 
на  отварањето на 
колонијата беше промо-
вирана бистата драгиша 
димитријевски - шипе. 
мултимедијалниот цен-
тар карпино, организира-
ше посети за учесниците 
на манастирот карпино, 
опсерваторијата кокино,  
манастирот св. ѓорѓи, ста-
ро нагоричане, црквата 
св. никола во куманово и 
други места.
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Едукативно предавање за 
рАК нА доЈКa

на 11 декември 2013 год. во с. житоше, општина 
долнени, во амбулантата на с.житоше, здру-
жението “БоркА” во соработка со здружението 
сжж-житоше, одржа едукативно предавање 

за ракот на дојката. 

на предавањето се обратија :

• г-ѓа Биба додева-претседател на БоркА, «ракот на 
дојка може да се излекува” 
-  г-ѓа сабахета мерсими-здружение сжж- жито-
ше

• др.Елизабета Бабушку, спец.радиодијагностичар, 
рЕмЕдикА скопје, «процедури во современата 
дијагностика на ракот на дојката»

• г-ѓа жаклина јовановска, медикус хелп скопје, 
“лимфедема”
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годишно СоБрАниЕ 
на мрежата за рурален развој

на 22.11.2013 го-
дина, мрежата 
за рурален развој 
на република 

македонија го одржа сво-
ето трето годишно собра-
ние на кое присуствуваа 
44 претставници на ор-
ганизациите  - членки на 
мрр. 
годишното собрание го 
отвори претседателот на 
мрежата за рурален развој 
на рм, (мрр), г-дин петар 
ѓоргиевски, посакувајќи 
им добредојде на сите 
присутни членки на 
мрр. веднаш по негово-
то обраќање, г-ѓа весела 
ламбевска домазетова, 
претседател на управ-
ниот одбор на мрр на 
рм,  ги презентираше 
реализираните активно-
сти на мрежата за рура-

лен развој во периодот 
2012/2013 година. своја 
презентација имаше г-дин 
васко Хаџиевски на тема 
„влијание на климатски-
те промени во различни 
инфраструктури“. тој  пре-
дизвика голем интерес и 
внимание кај присутните 
објаснувајќи ги каракте-
ристиките на различни 
типови инфраструктура, 
потенцијалните влијанија 
од климатските промени 
врз истите, како и мож-
ностите за адаптација. 
Александра тодоровска од 
мрежата за рурален развој 
на република македонија, 
се обрати директно до 
членките, покренувајќи 
прашања во однос на те-
ковната комуникација и 
споделувањето инфор-
мации со организаци-

ите членки. таа изрази 
официјално добредојде на 
трите нови членки кои се 
вклучија во мрр во текот 
на 2013 год. и информи-
раше за подготовката на 
новиот број на електрон-
скиот билтен.
на крајот од излагањето 
на сите говорници, беше 
отворена дискусија, при 
што имаше конструктив-
ни предлози од страна на 
членките.
петар ѓоргиевски испрати 
апел до сите организации 
за поголема проактивност 
и иницијативност од нив-
на страна. потребно е иде-
ите да потекнуваат од са-
мите членки и потребите 
во руралните средини, а 
мрежата е спроведувач на 
истите на повисоко ниво, 
согласно со bottom-up 

пристапот, што претста-
вува основа на нејзиното 
работење. 
по завршување на го-
дишното собрание беше 
организирана актив-
ност за вмрежување на 
организациите членки 
на мрр со цел подобро 
меѓусебно запознавање 
и остварување можно-
сти за соработка, преку 
презентација на своите 
здруженија и активности 
на однапред поставените 
штандови.
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на 29 октомври 
2013, претседа-
телот на мре-
жата за рурален 

развој, петар ѓоргиевски, 
учествуваше на шестото 
продолжение на 42. сед-
ница на комисијата за Ев-
ропски прашања посвете-
на на надзорната распра-
ва на тема: „користење 
на фондовите од инстру-
ментот за претпристапна 
помош-ипА во републи-
ка македонија“ за ипА 
компонЕнтА V: рурален 
развој.
на ова продолжение све-
дочеа шест сведоци, меѓу 
кои и министерот за жи-
вотна средина и простор-
но планирање, г. Абдула-

мрр учествуваше на Комисијата 
за Европски прашања

ким Адеми, министерот и 
заменикот на министерот 
за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство на 
република македонија, г. 
Љупчо димовски и г. зо-
ран коњановски.
во врска со компонента-
та V, а која се однесува на 
руралниот развојот во 
република македонија, 
на прашањата на прате-
ниците одговараа и рако-
водителот на телото за 
управување со ипАрд про-
грамата, г-ѓа маргарита 
делева, претседателот на 
мрежата за рурален развој 
на република македонија, 
г. петар ѓорѓиевски, како и 
од федерацијата на фарме-
ри, г. Андрија секуловски.

во своите сведочења при-
сутните гости инфор-
мираа за искуствата при 
користењето на европ-
ските пари, при што ин-
формираа за измените во 
насока на подобрување и 
олеснување на процеду-
рите за добивање на фи-
нансиски средства преку 
овој  инструмент, како 
што се воведувањето на 
ипАрд гилотината и мо-
дифицираните програми 
за користење на поголем 
број на проекти.
пратениците Антонио 
милошоски, Хајрула ми-
сини, панче орцев, горан 
сугаревски, владанка 
Авировиќ, ленче нико-
ловска, дешира имери, 
панче дамески, саво ма-
рачков, станка Анаста-
совска и Христина рун-
чева поставија повеќе 
прашања, кои главно се 
однесуваа на можности-
те ипАрд средствата 
да бидат подостапни за 
граѓаните, зошто е мала 
искористеноста на овие 
средства, каде се лоцира-
ат слабостите за нивна 
поголема искористеност 
и друго. (извор:  www.
sobranie.mk )

http://www.sobranie.mk
http://www.sobranie.mk
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во периодот од 
27-ми до 29-ти 
септември, оп-
штина ресен по 

13-ти пат ја организи-
раше манифестацијата 
„преспански јаболкобер“ 
која традиционално 
се одржува во чест на 
јаболкото и отпочнување 
на бербата на јаболка. 
манифестацијата опфати 
бројни активности од об-
ласта на земјоделството, 
културата, туризмот, умет-
носта и спортот. оваа го-
лема стопанско - културна 
манифестација е поврзана 
со празнувањето на пра-
вославниот христијански 
празник крстовден и во-

учество на мрежата за рурален 
развој на манифестацијата 
„прЕСпАнСКи ЈАБолКоБЕр“

едно претставува тради-
ционален почеток на бер-
бата на јаболката во пре-
спа.
мрежата за рурален 
развој на република 
македонија зема учество 
на годинешниот настан 
„преспански јаболкобер 
2013“  изложувајќи свои 
промотивни материјали 
на 28-ми септември, де-
нот којшто беше посветен 
на туризмот. на штандот 
на  мрежата беа покане-
ти  активните членки од 
овој регион, кои сакаа да 
ги презентираат активно-
стите што ги спроведува-
ат во рамки на своите ор-
ганизации.
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по првичната 
имплементација 
на активности за 
адаптација кон 

климатските промени во 
демонстративни овошни, 
зеленчукови и лозови на-
сади во рамки на проектот 
на усАид за адаптација 
на земјоделството кон 
климатските промени, 
за земјоделците корис-
ници на проектот беше 
обезбедена редовна тех-
ничка помош за правилна 
апликација на специфич-
ните адаптивни мерки 
од страна на технички 
експерти. тие ги следеа 
раните одговори и пре-
лиминарни ефекти од 
употребата на овие прак-
тики. сепак, со цел да се 

Студиска посета во израел

спроведува натамошна 
успешна имплементација 
на овие нови аплицирани 
практики и потенцијално 
да се разгледаат нови 
апликативни мерки за 
адаптација кон климат-
ските промени, потребно 
е на земјоделците корис-
ници на проектот и тех-
ничките експерти да им се 
обезбеди искуство од прва 
рака и други успешни слу-
чаи. 
во таа насока, проектот 
одлучи да организира 
студиско патување за 
земјоделците корисници, 
советниците од Апрз и 
техничките експерти, како 
би се запознале со интер-
националното искуство 
кое ќе им обезбеди мож-

ност за учење, размена на 
искуства и детали поврза-
ни со воспоставувањето 
и функционирањето на 
успешни практики за 
адаптација кон климат-
ските промени. во пе-
риодот од 14 јули до 19 
јули, дванаесет учесници 
имаа можност да го по-
сетат израел како земја 
со напредно искуство во 
практики  апликативни 

за климатските промени. 
земјоделците корисници 
на проектот, советниците 
од Апрз и техничките ек-
сперти беа запознаени со 
интензивното производ-
ство на зеленчук и грозје, 
производство на семе за 
градинарски култури, 
применето истражување 
во градинарството и 
различни применети 
земјоделски технологии. 
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Студиска посета во италија

проектните ак-
тивности на про-
ектот на усАид 
за адаптација 

на земјоделството кон 
климатските промени се 
креирани врз основа на 
позитивните искуства 
од интернационалните 
практики за адаптација 
на земјоделското произ-
водство  кон климатските 
промени, прилагодени на 

нашиот терен и климатски 
околности. сепак, остану-
ва фактот дека сеуште не 
се доволни практичното 
искуство и како последи-
ца на тоа стекнатата ек-
спертиза. истото може да 
се заклучи за јавните ин-
ституции коишто регули-
раат прашања во областа 
на климатските промени, 
меѓу кои е и министер-
ството за земјоделство, 

шумарство и водостопан-
ство.
со цел градење на капаци-
тети во земјава, во однос 
на адаптивни практики 
за климатски промени, 
проектот инвестираше во 
интернационално студи-
ско патување наменето за 
проектниот менаџмент, 
техничките советници за 
адаптивни практики и ре-
левантни претставници 
на мзшв. студиската по-
сета беше организирана 
во италија во периодот од 
14 јули до 20 јули. во рам-
ки на патувањето беа ор-
ганизирани средби со кре-
аторите на иницијативи 
и политики во доменот 
на климатските проме-
ни во земјоделството, 
специјалисти за климат-
ски промени и регионал-

ни власти одговорни за 
имплементација на ре-
гионалните политики 
за климатски промени 
во земјоделството, како 
и посети на фарми кои 
спроведуваат мерки за 
справување со климатски-
те промени.
учесниците имаа мож-
ност да го набљудуваат 
Европското искуство во 
обезбедување на соодвет-
ни одговори за адаптација 
кон климатските про-
мени во земјоделството 
како дополнение на 
креирањето политики и 
развој на стратешки доку-
менти за климатски про-
мени, конкретни акции/ 
мерки за адаптација кон 
климатските промени кои 
ги презема релевантното 
министерство итн.
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со настанот во све-
ти николе на 26 
септември, ка-
раванот за кли-

матски промени орга-
низиран од проектот 
на усАид за адаптација 
на земјоделството кон 
климатските проме-
ни, ја заврши есенската 
кампања со последната 
од вкупно четири посети 
низ земјава. донесувајќи 
ги експертите за климат-
ски промени во рурални-
те средини, караванот за 
климатски промени ги 
едуцира индивидуалните 
земјоделци и нивните за-
едници во однос на очеку-
ваните ефекти од климат-
ските промени. низ сесии 
на отворени прашања и 
одговори, експертите ќе 
дискутираат за одреде-
ни проблеми со кои се 

Караванот за климатски промени 
им помага на руралните заедници 
да се адаптираат 

соочуваат земјоделците, 
ќе споделат стратегии за 
адаптација кон ефектите 
од климатските промени 
и ќе ја нагласат важноста 
од проактивни одговори 
на ниво на заедницата. 
свое обраќање имаа ми-
нистерот за земјоделство, 
Љупчо димовски, дирек-
торот на мисијата на усА-
ид во македонија, Џејмс 
стејн, градоначалникот на 

свети николе, зоран тасев 
и директорот на проектот 
на усАид за адаптација на 
земјоделството кон кли-
матските промени, петар 
ѓоргиевски.
„од неодамна македонија 
е под влијание на потоп-
ла и посува клима, а со 
тоа е се повеќе склона 
кон појава на топлотни 
бранови, суши, поплави 
и град. како земјоделци, 
најдобро го разбирате 
значењето на ова. вие 
директно ги доживувате 
последиците од климат-
ските промени,“ рече ди-
ректорот на мисијата на 
усАид, Џејмс стејн. „ние 
сакаме да ги редуцира-
ме негативните ефекти 
од климатските промени 
врз земјоделството преку 
развивање и споделување 
на достапни технологии 
за адаптација кон климат-
ските промени, поврзани 

со потребите на индиви-
дуалните земјоделци.“ 
со цел да се редуцира-
ат негативните ефекти 
од климатските про-
мени на земјоделскиот 
сектор во македонија, 
проектот работи со ин-
дивидуални земјоделци 
и нивните заедници во 
насока на развивање 
и дисеминација на до-
стапни техники и прак-
тики за адаптација кон 
климатските промени, 
спроведува сеопфатни 
јавни кампањи и помага 
во градењето на капаци-
тети на индивидуалните 
земјоделци. 
покрај свети николе, во 
текот на месец септември, 
караванот посети уште 
три локации: валандово 
на 18 септември, ресен на 
21 септември и кривогаш-
тани на 25 септември.
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мрежата за рурален развој 
на република македонија во 
студиска посета на САд

заменик дирек-
торот на про-
ектот на усАид 
за адаптација на 
земјоделството 

кон климатските проме-
ни, весела ламбевска до-
мазетова, заедно со прет-
ставник на министер-
ството за земјоделство, 
шумарство и водостопан-
ство, лидија чадиковска, 
учествуваа во програма-
та за меѓународни ли-
дерски посети, нарече-

на “прилагодливост кон 
климатските промени”, 
спонзорирана од страна 
на стејт департментот на 
сАд, а администрирана 
од страна на невладина-
та организација светско 
учење.
во рамки на програмата 
која беше организира-
на во периодот од 1 до 
11 декември, 2013 год. 
беа реализирани повеќе 
средби со индивидуалци 
и претставници од орга-

низации од сАд, со цел 
да им овозможат на прет-
ставниците од невлади-
ниот сектор, национални-
те и локалните власти во 
македонија, да се запозна-
ат со нови технологии и 
пристапи кон климатски-
те промени во областа на 
земјоделството, шумар-
ството и водостопанство-
то, како и енергетската 
ефикасност. 
стејт департментот, 
како специфични цели 

на проектот ги истакна: 
истражување на соработ-
ката помеѓу федерални-
те, државни и локални 
нивоа на власта и нивна-
та улога во климатските 
промени; испитување на 
јавни-приватни партнер-
ства адресирани на кли-
матските промени; ана-
лиза на нови технологии 
и стратегии во рамки на 
климатските промени и 
животната средина.
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отпочнување на активности 
за промоција на лЕАдЕр 
пристапот во југоисточниот 
плански регион на рм

во рамки на про-
ектот на усАид 
за адаптација на 
земјоделството 

кон климатските про-
мени, мрежата за рура-
лен развој на република 
македонија предвиде 
реализација на актив-
ности поврзани со 
промоција на Еу лЕАдЕр 
пристапот во општини од 
југоисточниот плански 
регион во кои  влијанието 
од климатските промени 
се одразува негативно врз 
севкупното живеење на 
руралните домаќинства. 
со афирмација на Еу лЕ-
АдЕр пристапот во рурал-
ните средини, мрр теж-
нее кон развој на капаци-
тетите на сите засегнати 
страни во руралните сре-
дини со што ќе се подобри 
нивното знаење и способ-
ности за партиципативно 
планирање во процесите 
на носење на одлуки од 
важност за заедницата. 
во рамки на овие актив-

ности мрр ќе поддржи 
создавање на  ентитет, 
локална акциска група во 
форма на јавно приватно 
партнерство вклучувајќи 
партнери од јавниот, при-
ватниот и граѓанскиот 
сектор, покривајќи ги 
интересите на различ-
ни засегнати страни од 4 

општини во овој регион 
(струмица, василево, Бо-
силово и ново село). гру-
пата ќе има за цел, да ги 
претставува интересите 
на различни засегнати 
страни коишто постојат 
и работат на руралната 
територија во општини-
те. целта на групата ќе 
биде да развие стратеги-
ски документ за локален 
развој кој ќе ги поддржи 
и обедини локалните 
иницијативи и акции. 
за реализација на вак-
вите активности што 
значително ќе придо-
несат во подобрувањето 
на одржливи практики 
во руралните средини 

во македонија, на 13 де-
кември 2013 год. во стру-
мица, мрежата за рура-
лен развој на република 
македонија потпиша ме-
морандум за соработка 
со центарот за развој на 
југоисточниот плански 
регион. истиот ден беше 
одржана работилница, на 
која беа поканети сите де-
сет општини од овој реги-
он, со цел да се запознаат 
со лЕАдЕр пристапот како 
метод за поттикнување и 
спроведување на локален 
развој во руралните сре-
дини , неговото значење 
како идна ипАрд мерка, 
како и да се презентираат 
планираните активности.  
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Споделување на досегашните резултати 
и достигнувања од проектот на уСАид 
за Адаптација на земјоделството кон 
климатските промени 

мрежата за ру-
рален развој 
организираше 
две работил-

ници,  на 13 декември во 
росоман и на 20 декем-
ври во гевгелија, со цел 
да ги сподели искуствата 
и резултатите од адап-
тивните земјоделски 
практики, имплементи-
рани и тестирани во пе-
риодот од започнувањето 
на спроведувањето 
на проектот на усА-
ид за адаптација на 
земјоделството кон кли-
матските промени, април 
2012 год.,  до денес.
присутните земјоделци 

од околината на росоман 
и гевгелија, имаа можност 
да се запознаат со раз-
личните техники и мерки 
за адаптација кон кли-
матските промени, кои 
беа демонстрирани и те-
стирани во лозарството, 
градинарството и овош-
тарството. покрај резул-
татите и достигнувањата 
од спроведените адап-
тивни мерки, експертите 
го презентираа едного-
дишниот мониторинг на 
ерозивните процеси, како 
и придобивките од при-
мената на адаптивни мер-
ки за заштеда на вода во 
земјоделското производ-

ство. 
на крајот од работил-
ниците имаше отво-
рена дискусија, каде 
земјоделците можеа да 
ги споделат проблемите 
кои се јавуваат во текот 
на нивната земјоделска 
работа и да добијат ко-

рисни совети од страна 
на експертите, како да се 
справат со ефектите од 
климатските промени и 
какви адаптивни мерки да 
воведат за да ги заштитат 
културите во овоштар-
ството, градинарството и 
лозарството.  
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Вклучување на мрр во 
програмата на уСАид за 
подобрување на работењето  на 
организациите - ппро

мрежата за ру-
рален развој 
на република 
м а к е д о н и ј а 

беше избрана како една 
од петте организации кои 
ќе ја добијат подршката 
од програмата на усА-
ид за подобрување на 
работењето на организа-
циите (ппро) во наред-
ните две години. за таа 
цел, на 18 ноември 2013 
година во просториите на 
Амбасадата на сАд се пот-
пиша и меморандумот за 
разбирање помеѓу мрр и 
споменатата програма на 
усАид. 
со цел планираните ак-
тивности во ппро за 
подигање на капаците-
тот на мрр да го дадат 
посакуваниот ефект за 
организацијата, мрр ќе 
биде непосредно активно 
вклучена во текот на це-
лиот програмски период 

и тоа од спроведувањето 
проценка на состојбата 
на организацијата, па се 
до креирање и импле-
ментирање организаци-
ски интервенции. 
за спроведување  на ппро 
усАид ја ангажираше кон-
султантската компанија 
дЕтрА центар. оваа кон-
султантска компанија има 
своја сопствена консул-
тантска методологија, те-
мелена на  најсовремените 
светски партиципативни 
пристапи, но приспособе-
на кон нашите специфич-
ности и кон партиципа-
тивниот пристап на усА-
ид за јакнење на човеч-
ките и организациските 
капацитети. 
како и кај поголем број 
други консултантски ме-
тодологии и според 
методологијата на дЕ-
трА центар, активно-
стите за подобрување 

на организациските ка-
пацитети и изведба за-
почнуваат со соодветна 
дијагноза на состојбите 
во организацијата. таа 
почетна активност на 
дијагностицирање беше 
спроведена на тридневна 
креативна  работилница 
именувана како Холигно-
за (сеопфатна организа-
циска дијагноза), која се 
одржа од 4ти до 6ти декем-
ври во Битола, каде уче-
ствуваа претставници на 

организациите – членки 
на мрр.  во текот на декем-
ври беа организирани и 4 
состаноци со фокус групи 
кои беа составени од сите 
членки на мрр соодветно 
поделени во 4 региони, 
кои дополнително по-
могнаа во дефинирањето 
на состојбата на мре-
жата, како и можности-
те и условите за ната-
мошно подобрување на 
работењето и долгорочна 
одржливост.
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Конференција за семејно 
земјоделство во Брисел

на  шеесет и ше-
стото заседа-
ние на генерал-
ното собрание 

на обединетите нации, 
2014 беше означена како 
меѓународна година на 
семејното земјоделство. 
водена од организацијата 
за храна и земјоделство, 
таа има за цел да го сврти 
вниманието врз семејното 
земјоделство со тоа што 
ќе го насочи светското 
внимание кон неговата 
улога во ублажување на 
гладот и сиромаштијата, 
обезбедување на доволно 
храна и средства за живот, 
штитејќи ја истовремено 
околината и биодиверзи-
тетот.
како резултат на овој кон-
текст на декларацијата 
на он за 2014 како 

меѓународна година на 
семејно земјоделство, за-
едно со придонесот од 
онлајн консултации на-
правени на 02.08.2013 
и 11.10.2013, Европ-
ска конференција на-
словена како : семејно 
земјоделство – дијалог 
кон поодржливо и 
зајакнато земјоделство 
во Европа и светот, орга-
низирано од Европската 
комисија, се одржа на 29 
ноември 2013 во Брисел.
мрежата за рурален развој 
на република македонија 
како проактивен застап-
ник на руралните заед-
ници, имаше свој прет-
ставник кој присуству-
ваше на конференцијата. 
конференцијата привлече 
големо внимание. повеќе 
од 400 учесници од кои 

некои од најистакнатите и 
најкомпетентните лично-
сти во земјоделската поли-
тика на Европа, се собраа 
да дискутираат за важ-
ната улога на семејното 
земјоделство, клучните 
предизвици и приоритети 
за во иднина како и за тоа 
кои се најдобрите начини 
за поддршка на семејните 
фарми.
Едни од главните говор-
ници на конференцијата 
беа г-ѓа лорета дормал 
марино, заменик гене-
рален директор, генера-
лен директор на дирек-
торатот за земјоделство 
и рурален развој на Ев-
ропската комисија г-н 
дачиан чолош, коме-
сарот за земјоделство 
и рурален развој на Ев-
ропската унија, карло 
петрини, претседате-
лот на меѓународното 
движење slow Food  чија 
презентација беше при-
дружена со големи овации 
од присутната публика. 
покрај домашните учес-
ници на конференцијата 
исто така беа повикани 
еминентни гости говор-
ници од земјите надвор од 
Европа кои исто така имаа 
свој придонес во заклучо-
ците.
исто така, на конфе-
ренцијата беа одржани 

три паралелни работил-
ници со следниве теми:

• работилница 1: 
најдобри примери од 
семејно земјоделство

• работилница 2: фор-
ми на организација за 
појаки семејни фарми

• работилница 3: при-
стап кон нови техноло-
гии и истражување

конференцијата завр-
ши со панел дискусија на 
високо ниво на којашто 
најголемиот  значаен 
инпут дојде од разме-
на на ставови за семејно 
земјоделство од сите учес-
ници.
дополнително, заклучо-
ците од оваа конфе-
ренција ќе придонесат 
кон Европската регио-
нална конеференција 
на организацијата за 
земјоделство и храна, за-
кажана од 1-ви до 4-ти 
Април 2014 во Букурешт, 
романија како и кон на-
станите поврзани со 
семејно земјоделство што 
ќе бидат организирани во 
текот на 2014 година.
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Александра то-
доровска, како 
претставник на 
мрежата за рура-

лен развој на република 
македонија присуствува-
ше на 28-от собир на со-
бранието на постојаната 
работна група за рурален 
развој на југоисточна 
Европа, кој се одржа  во 

учество на мрр на рм во 28 
собрание на постојаната работна 
група за рурален развој на 
Југоисточна Европа

гмунден, Австрија, во пе-
риодот од 4 декември до 8 
декември.
во рамки на програмата 
беа организирани терен-
ски патувања, каде посе-
тителите имаа можност 
да соберат искуства од 
добрите практики реа-
лизирани во околината 
на гмунден. на собирот 

беа презентирани за-
клучоците од седмиот 
годишен работен соста-
нок на министерства-

та за земјоделство од 
југоисточна Европа, ак-
циониот план на Балкан-
ската мрежа за рурален 
развој, програмите за ру-
рален развој на Австрија 
и беа отворени диску-
сии за соработката на 
постојаната работна гру-
па со повеќе меѓународни 
организации.
членовите на Балкан-
ската мрежа за рурален 
развој, меѓу кои беа прет-
ставниците на мрежи-
те за рурален развој од  
р. македонија, србија, 
црна гора и косово, ја 
искористија ваквата мож-
ност, за да остварат сред-
ба, каде разговараа за ид-
ните активности на мре-
жата. 
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објавена книга од прЕпАрЕ

книгата, „духот 
на заедницата 
победува - како 
граѓанското оп-

штество ја поддржува 
рурална Европа“, претста-
вува потврда за долго-
годишната  активност на 
Европскта организација 
на граѓански мрежи,  прЕ-
пАрЕ – партнерство за 
рурална Европа, уште од 
нејзиното формирање во 
2000 година. 
оваа книга, која што се 

состои од голем број на 
изјави од поединци вклу-
чени во руралниот развој 
од јавниот и граѓанскиот 
сектор во Европа, воедно 
промовирана и од коме-
сарот на Европската унија 
за земјоделство и рура-
лен развој дачјан чолош, 
убедливо укажува дека 
граѓаните и граѓанските 
организации се целосно 
заинтересирани да при-
донесат кон развојните 
процеси во руралните сре-

дини.
прЕпАрЕ – партнерство-
то за рурална Европа на-
прави многу во послед-
ните 13 години за да го 
стимулира јакнењето на 
граѓанското општество во 
земјите членки на Еу како 
и претпристапните земји 
од централна, источна 
и југо-источна Европа, 
охрабрувајќи ги луѓето од 
руралните средини да зе-
мат активно, партнерско 
учество во социо-економ-

скиот развој на Европскта 
унија.      
мрежата за рурален 
развој на република 
македонија е полнопра-
вен член на прЕпАрЕ од 
2012 година и исто така 
учествува со своја изјава 
во оваа книга и ги пре-
зентира своите видувања 
за развој на демократијта, 
владеењето, партнерство-
то и развојот на човечки-
от капитал во руралните 
средини.       
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учество на мрежата за 
рурален развој на република 
македонија на првиот Европски 
рурален парламент

на 13 ноември 
2013 год. во Бри-
сел, беше орга-
низиран првиот 

Европски рурален парла-
мент, Ерп. во соработка и 
со поддршка на Европски-
от економски и социјален 
комитет, парламентот 
беше одржан во нивни-
те простории во Брисел 
и претставуваше стра-
тегиски собир во самиот 
центар на Европската по-
литичка моќ. на наста-
нот присуствуваа повеќе 
од 150 претставници на 
70 рурални организации, 
меѓу кои и претставник 
на мрежата за рурален 
развој на рм, со цел да ги 
постават проблемите со 
кои се соочуваат рурал-
ните заедници на аген-
дата на Еу и да извршат 
влијание врз политиките 
коишто ги обликуваат 
нивните животи.
Европскиот рурален пар-
ламент е концепт, идеа, 
настан, визија на рурал-
ни асоцијации и локални 
заедници. тој претставу-
ва форум за размена на 
идеи и искуства помеѓу 
националните рурални 
движења и мрежи.
целта на Ерп е да спро-
веде заеднички глас за 

зајакнување на руралното 
движење во Европа. Европ-
скиот рурален парламент 
ќе создаде заедничка 
изјава која ќе влијае на 
Европската рурална поли-
тика, на подобрување на 
дијалогот помеѓу носите-
лите на одлуки на локално 
ниво, на размена на иску-
ствата на успешен локален 
развој и ќе најде форма во 
која Ерп ќе продолжи да 

живее низ Европа.
руралните движења 
кои земаа учество во 
иницијативата дојдоа 
до заклучок дека имаат 
бројни заеднички пробле-
ми и интереси како што се 
квалитетот на училишта-
та во руралните средини, 
пристапот до здравства-
ените установи и други 
основни услуги, како и 
можноста да се влијае на 

политиките на Еу.
Европскиот рурален пар-
ламент создаде совршена 
мешавина на мислења од 
повисоките и пониски-
те нивоа, во комбинација 
со праксата. процесот ќе 
продолжи после настанот, 
во облик на задачи и одлу-
ки кои ќе бидат изнесени 
од страна на работните 
групи, кои понатаму ќе из-
вестуваат за прогресот.


