Известување за одржувањето на прв состанок на Управниот одбор на Твининг проектот
„Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период
2014-2020“

Скопје, 07 април 2016 г. – Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување
на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020“ го одржа првиот
состанок во просториите на Агенцијата. Директорот на Агенцијата, г-ѓа Билјана Вуковиќ,
лидерите на проектот - г-ѓа Маја Брајовиќ (МК), г. Ханс ван Ек (Холандија), г. Јожко Форназариќ
(Словенија), г. Андруш Рахну (Естонија) како и проектниот тим им посакаа добредојде на сите
официјално назначени членови на Управниот одбор, како и на набљудувачите. На состанокот
беа застапени сите засегнати институции во проектот: Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Делегацијата на Европската унија, Секторот за централно
финансирање и склучување договори при Министерството за финансии, Канцеларијата на
Националниот координатор за авторизација (НАО) при Министерството за финансии, и
Секретаријатот за европски прашања.

Целта на одржувањето на состанокот беше да се
презентира првиот квартален извештај за спроведувањето на проектот, којшто ги опфаќа сите
детали во периодот од 15 декември 2015 г. до 14 март 2016 г. Извештајот го презентираше г-ѓа
Пилле Коорберг (Естонија) во својство на Постојан твининг советник. Таа се осврна на целите
на проектот и на неговите компоненти, детално ги презентираше реализираните активности и
постигнатите задолжителни резултати во првиот квартал, го претстави планираниот распоред
на следните активности и распределбата на буџетот, и на крајот даде оценка за целокупниот
тек на работата на проектот. Развојот на работата на компонентите детално го презентираа и
лидерите на компонентите 1 и 2, г-ѓа Марија Лекиќ и г. Никола Димитровски, кои направија
преглед на реализираните мисии во рамките на своите компоненти и ги истакнаа главните
исходи од нив и дадените препораки. Имено, во рамките на првата компонента се
реализираше прелиминарна студија што го дефинираше опсегот на понатамошната студија за
човечките ресурси, опремата, ИТ решенијата, финансиските системи, законодавството и
програмирањето на руралниот развој, оперативните процедури и надворешните фактори, што
се фокусира во главно на ИПАРД програмата, но воедно ги анализира и програмите на
национални и директни плаќања. Втората мисија пак во рамките на оваа компонента беше
концентрирана на размена на искуства од трите земји-членки поврзани со решенија за ИАКС,
како и анализа и разгледување на алтернативите за тековниот бизнис модел што е избран за
Агенцијата, и приоретизирање на следните активности за подготовка на тендерската
документација за АФПЗРР. Во рамките на втората компонента, пак, се анализираа
коментарите/наодите на Европската комисија (AGRI J5) за акредитирањето на пакетот мерки
М101, М103, М302 и М501.
Исцрпната дискусија којашто следеше по презентирањето на извештајот придонесе кон негово
допрецизирање и кон разјаснување на одредени аспекти поврзани со понатамошното
спроведување на проектот. Општата оценка на сите членови беше дека се задоволни од
досегашното спроведување на проектот. По дополнувањето со забелешките, кварталниот
извештај ќе се смета за усвоен од страна на членовите на Управниот одбор.
Овој твининг проект заеднички го спроведуваат Холандија (Агенцијата за претприемништво на
Холандија) и партнерите од конзорциумот – Естонија (Агенција за земјоделски регистри и
информации, како и Земјоделскиот истражувачки центар) и Словенија (Агенција за
земјоделски пазари и рурален развој). Проектот започна на 15 декември 2015 г. и ќе трае 21
месец. Тој е финансиран од Европската унија со вкупен буџет од 1.550.000 евра. Неговата цел е
да се обезбеди советодавна и практична поддршка за Агенцијата, со цел да се подобри
ефективноста и ефикасноста на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој
(ИПАРД). Оваа цел ќе се постигне преку зголемување на капацитетот на АФПЗРР за

спроведување на акредитираните ИПАРД мерки и на мерките за коишто треба да се
акредитира, како и преку поддршка на Агенцијата при подготовките за акредитација за нови
ИПАРД мерки.

