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Темата за сеси�ата ко�а беше
предложена од НКЕУ-МК експертите
предизвика значителен интерес ка�
претставниците на институциите, осо-

бено од Министерството зем�одел-

ство, шумарство и водостопанство
(МЗШВ) кое во то� период се наоѓаше
во фаза на програмирање на основ-

ните цели на новиот Инструментот за
претпристпна помош. Ово� интерес на
институциите е оправдан со оглед на
новите цели на Инструментот кои
треба да придонесат кон поголема
конкурентност на зем�оделските еко-

номски суб�екти на пазарите, афирма-

ци�а на органското производство, по-

добрување на  квалитетот на живее-

ње во руралните средини и други це-

ли. На сеси�ата присуствуваа над 60 

релевантни чинители од областа на
зем�оделството. 

Милева Ѓуровска, Национален коор-

динатор на НКЕУ-МК заблагодарува�-
ќи ѝм се на сите учесници напомена
дека Владата со сиот сво� капацитет,
но и преку ИПАРД - 3 Инструментот
треба да се насочи кон оживување на
руралните области кои се значително
загрозени поради масовната депопу-

лаци�а. Посебно го истакна негатив-

ниот тренд на иселување на младите
од руралните зони што се должи на
лошата инфраструктура и немањето
услови за остварување на достоин-

ствено живеење. За методологи�ата
на НКЕУ-МК како и придобивките од
ваквиот ди�алог зборуваше 
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Петер Брежани од партнерската
Словачка асоци�аци�а за надворешна
политика од Братислава (СФПА).

Вангел Нанески од Агенци�а за
финансиска подршка на зем�одел-

ството (АФПЗРР) на�прво се осврна на
ИПАРД - 2 програмата об�аснува�ќи ги
причините за не�зината задоцнета
имплементаци�а, односно задоцента-

та акредитаци�а на АФПЗРР добиена
во 2017 година. Во рамките на ИПАРД
-2 биле об�авени 7 �авни повици  со
доставени 4160 апликации, од кои 

 2094 биле прифатени. Вкупната сума
на подршка била 64 милиони евра, од
кои 48,7 милиони се од ЕУ фондовите.

Значителен бро� од доделените гран-

тови (1753) ги завршиле активностите
и исплатени се над 25 милиони евра.

Заклучи дека искуството од реализа-

ци�ата на оваа програма е исклучи-

телно знача�но за успешно реализи-

рање на следните програми. Според
него, слабата искористеност на
ИПАРД фондовите се должи на на
недостиг од релевантни човечките
ресурси во Министерството. 

Потребно е да се посвети поголемо
внимание на политиките за мотивир-

ње на стручните лица за нивно
останување во АФПЗРР.  Флуктуаци�а-

та на кадарот е голема. Кадрите зами-

нуваат за иста плата на друго место
биде�ќи притисокот е голем, пред се
поради сложеноста на работата ко�а
има финансиски импликации. 

Симеон Милевски го пренесе иску-

ството од ИПАРД - 1. Истакна дека
АФПЗРР е единствено тело кое има
целосно децентрализиран систем на
исплата на европски пари каде
одлуките се носат на национално ни-

во, додека ревизи�ата е од ЕУ. Исто
како и за ИПАРД 2, во текот на ИПАРД
1, акредитирани биле 3 мерки. За
време на целиот програмски период,

склучени биле 1369 грантови, од кои
1091 биле реализирани, со вкупна
инвестициона вредност од над 33

милиони евра и финансиска поддрш-

ка од 16 милиони евра, од коишто
европска поддршка била над 12

милиони евра. Како на�голем проблем
ги издвои некомплетните предмети.
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Живко Брајковски ги презентираше
целите, видувањата и мерките на
ИПАРД - 3  ко�а треба да започне во
2022 година. То� потенцираше дека
новата ИПАРД – 3 програма е
прилично комплексна и затоа потреб-

ни се повеќе подготвки кои веќе
започнаа кон кра�от на 2020. Во
февруари 2021 креирана е првата
нацрт ИПАРД – 3 програма за период-

от 2021-2027 во ко�а се предвидени 7

мерки за акредитаци�а со буџет пого-

лем за 62% од претходната ИПАРД - 2,

(97 милиони евра) – буџет проктиран
од страна на Брисел. Заедно со
националниот буџет за оваа програ-

ма вкупниот буџет за ИПАРД -3 би
изнесувал 125 милиони евра. По сите
пресметки, на кра�от на инвестици-

скиот период од 7 години, се очекува
во македонското зем�оделство да
влезат инвестиции од 250 милиони
евра. Во презенетаци�ата на новите-

тите кои доаѓаат од ИПАРД 3 беше
посебно нагласено авансното финан-

сирање до 50% од инвестици�ата,

потоа поттик за здружување, зголему-

вањето на прагот на минималната
инвестици�а и други поволности. 

Марек Пихулич сподели искуство за
пристапот на Република словачка кон
руралниот разво� осврнува�ќи се
посебно на производство на храна
како дела на заедничката зем�оделска
политика на ЕУ. Посебно го истакна
значењето на конкурентноста и одрж-

ливоста на сите видови на зем�одел-

ски стопанства и значењето на орга-

низаци�ата на синџирот на исхрана.

Зборува�ќи за искуствата на Словачка
посочи дека посебен проблем била
нетранспарентноста при селекци�ата
на проектите, недоволниот админи-

стративен капацитет на Агенци�ата за
финансиска поддршка и комплицира-

ните процедури за апликаци�а на кои
фармерите не можеле да одговорат. 

Вкупната програма за разво� на
руралните средини во Словачка е со
буџет од 2 мили�арди евра, од кои 91%

се веќе се распределени (со релиза-

ци�а од 64%). Програмата има голем
успех во проектите поврзани со агро-

екологи�а и органско зем�оделство,

биде�ќи предвидените мерките се
полесни за имплементаци�а. 

Посебно е значаен неговиот осврт на
методологи�ата со ко�а се мерат ефек- 
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тите од програмите познати како
„контра-фактичката анализа“. Методот
се состои во тоа што се врши
споредба (според определени индика-

тори) меѓу зем�оделци кои  добиле
грантови и зем�оделци кои не корис-
теле грантови. Станува збор за мето-

дологи�а на ЕУ ко�а можат да �а
применуваат одлично обучени тимо-

ви. Податоците од ваквата анализа
покажуваат дека само во имплемента-

ци�ата на една од мерките (подобру-

вањето на економските перформанси
на фармите – модернирање на фар-

мите) зголемено е зем�оделското
производство за 531 милион евра (за
период од 5 години), задржани се
8460 работни места, продуктивноста
на луѓето кои работат во зем�одел-

ството е зголемена за 28 милиони
евра бруто додадената вредност од
дополнителни 122 милиони евра. На
планот на целокупниот зем�оделски
сектор зем�оделското производство се
зголемило за за 264 милиони, а биле
спасени 23.762 со зголемување на
продуктивноста од зем�оделско про-

изводство за 78 мил евра. На кра�от
следеше заклучок дека програмите на
ЕУ за подршка на зем�оделството
доколку се релизираат на начин на
ко� се предвидува нивната распредел-

ба и реализаци�а го скратуваат време-

то со што се зголемува и продуктив-

носта.

Билјана Петровска - Митревска,

НКЕУ-МК експерт 

(Национална Федераци�а на Фармери)

ги презентираше предлог препораки-

те кои беа подготвени од страна на
експертите. 

ДИСКУСИЈА
 

Дискуси�ата �а започна Јорде
Јакимовски (Универзитетски профе-

сор по Социологи�а на село) ко�
исткна дека досегашните програми
незначително придонесле за да �а
изменат лошата состо�бата во рурал-

ните средини. Иако овие програми се
наменети за руралните средини ин-

формациите тешко продираат до
зем�оделците. Реалната слика за села-

та укажува на депопулаци�а, односно
целосно напуштени села поради
високата стапка на невработеност во
руралните средини за ко�а ретко се
зборува, особено кога станува збор за
женската попуалци�а. Во руралните
средини, жената е неплатен семеен
работник. Забележа дека се презенти-

раат несоодветни информации до ЕУ
и дека со тоа државата не си помага,

туку спротивно. Посебен проблем
претставува сообраќа�ната инфра-

структура. Посто�ат села во близината 
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на главниот град кои немаат сообра-

ќа�на врска со градот – едноставно
треба да пешачат по 20 километри за
да до�дат до првата автобуска стани-

ца. Според него, вакавите информа-

ции не стигнуваат до Брисел, а
распределбата на ЕУ фондовите треба
да следи вакви индикатори. 

Васка Мојсовска, инспирирана од
проф. Јакимовски го потврди фактот
дека населението ги напушта селата,

а според неа тоа се должи на
неможноста зем�оделците пласирање
на производите и добивање на по-

добри цени. Владата, според неа,

мора да развие посебни потпрограми
за задржување на младите во селата.

Младите на село треба да ги имаат
истите можности како и младите во
град (инфраструктура за задоволува-

ње на егзистенци�ални и културолош-

ки потреби).

Вангел Наневски се обиде да �а
насочи дискуси�ата кон новите мож-

ности во ИПАРД 3 програмата посочу-

ва�ќи ги мерките поврзани со рурал-

ниот разво� ко� би овозможиле deve-

lopment of services for rural 

population (изградба на домови за
стари лица, за чување деца и милени-

ци, места за тренинзи и едукативни
центри, транспортни услуги, кина и
локални медиуми и друго). 

Сепак покра� замислената слика на
новата рурална средина изрази
определени резерви дека покра�
Агенци�ата има и други надлежни
институции. 

Александра Мартиновска – НКЕУ-

МК експерт постави прашање до
словачкиот експерт за искуствата од
воведувањето на иновации и пренос
на знаење меѓу зем�оделците. Иако
инвациите не се дел од Фондовите на
ЕУ – исткна Пихулич, тие се поддржа-

ни од друга мерка и нивните практи-

ки можат да се евалураат како пози-

тивни. Зем�оделците во Словачка
имаат интерес зa воведување на инo-

вации и може да се заклучи дека
голем дел од словачките зем�оделски
стопнства се инвативни.  

Милева Ѓуровска истакна дека
креирањето на една ваква програма е
прилично сложен процес. Таа им
предложи на експертите да ги проши-

рат нацрт препораките со нови со кои 
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посебно ќе се редефинира потребата
од стручни човечки капацитети кои �а
имплементираат ИПАРД 3 програма-

та.

Осврнува�ќи се на презентаци�ата на
словачкиот експерт, таа ги повтори
заклучоците кои се однесуваа на
бенефитите од европските фондови
во зем�оделството, особено знача�ни
во задржувањето и креирањето на
нови работни места. Потенцираше
дека доколку се потребни 28 нови
квалификувани службеници во МЗШВ
тогаш тоа е на�евтината ресурсна
вари�анта за државата. Ѓуровска му
постави прашање на словачкиот
експерт за состо�бата со малдите од
селските средини во Словачка, а
одгврот беше дека и младите словеци
не би сакале да останата во селата и
да се занимаваат со зем�оделство, но
дека Владата креира посебни програ-

ми со кои би ги привлекле младите
кон агросекторот. 

Билјана Петровска – Митревска –

НКЕУ-МК во сво�ата дискуси�а го
истакна како проблем односот на 

општините кон ИПАРД програмите.

Општините се инертни во односна
решавањето на проблемите кои прет-
ставуваат бариера за менување на
состо�бите во зем�оделството.

Основен чинител ко� треба да де�ству-

ва во правец на градење на рурална
инфраструктура се општините. Нив-

ниот интерес и капацитет за импле-

ментаци�а на ИПАРД е многу низок. 

Александра Мартиновска дава�ќи
осврт на сите дисусии истакна дека не
може да се очекува дека ИПАРД треба
да ги реши сите проблеми во зем�о-

делството. Потребна е сериозна
државна стратеги�а за нивно решава-

ње, особено во делот со инфраструк-

турата и задржување на младите во
селата. 

Никица Бачовски, истакна дека
вакви дебати за зем�оделството се
неопходни за натамошна афирмаци�а
на напреден начин на уредување на
зем�оделството. Македони�а е рурална
зем�а со голем бро� на села и секо�а
влада мора да да даде приоритет на
разво�от на руралните средини.
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