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ВО ТЕК Е ПОТПИШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА
ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА
2011 ГОДИНА
Во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
во тек е склучувањето на договори за кофинансирање на инвестиции во земјоделска
механизација со земјоделците кои ги исполнија критериумите од Програмата за
рурален развој за 2011 година.
Со објавување на јавниот повик за доставување на барања за користење на
средства од оваа програма, во октомври 2011 година, до Агенцијата беа доставени над
2 илјади барања за финансиска поддршка за инвестиции за модернизација на
земјоделски стопанства во секторот лозарство, овоштарство (вклучително и трпезно
грозје), градинарство, житни култури, индустриски култури, живинарство и
пчеларство, инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи,
преработувачки капацитети за примарна обработка и доработка и преработувачки
капацитети, потоа инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството,
шумарството и водостопанството, економско здружување на земјоделски стопанства за
заедничко вршење на земјоделска дејност, како и инвестиции за подобрување на
квалитетот на живот во рурални средини.
Интересот за мерките од годишните програми за рурален развој е голем во
континуитет и најголем дел од поднесените барања се однесуваа на набавката на
трактори, приклучна земјоделска механизација и опрема.
По сектори, интересот за инвестиции предничи во секторот производство на
житни кулутри, овоштарство, индустриски култури и во градинарското производство.
Најголем број од барателите се индивидуални земјоделски производители, а
зголемен интерес е забележан и кај правните лица кои исто така се опфатени со
програмата.
Согласно критериумите од програмата, со мерките за кофинансирање на
инвестиции ќе бидат опфатени вкупно 574 корисници: физички, правни лица и
единици на локалната самоуправа.
Со Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој се овозможија
инвестиции под бенифицирани услови во повеќе сектори во земјоделското
производство.
Во секторот лозарство се склучуваат договори за кофинансирање на набавка на
земјоделска механизација со над 80 земјоделци во вредност од над 24 мил. денари. Во
секторот овоштарство се склучуваат договори со над 70 земјоделци во вредност од
околу 26 мил. денари и над 120 договори во вредност од 34 мил. денари со земјоделци
кои се занимаваат со градинарско производство, над 150 договори во вредност од 60
мил.денари со земјоделци кои произведуваат житни култури. Ќе се склучат над 70
договори во вредност од 23 мил. денари со земјоделци кои произведуваат индустриски
култури, 5 во областа на живинарството во вредност од 3,5 мил.денари , 20 договори во
пчеларството во вредност од 1,9 мил. денари и 7 договори за инвестиции за преработка
и маркетинг на земјоделски производи во вредност од 7,5 мил. денари.
Со програмата исто така се поддржани 5 проекти во делот на економско здружување
на земјоделските стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност во вкупен
износ од 1,6 мил.денари.
Во делот на поддршката на инфраструктурни проекти за подобрување на
квалитетот на живеење во руралните средини со единиците на локална самоуправа
отпочнати се постапките за склучување на 40 договори во вкупна вредност од 118
милиони денари.

