
 
 

 

 

Омӯзиши фаъолияти кластери озуқаворӣ дар Австрия 

Аз 4 то 11 маи соли 2014 ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии 

Австрия, Hilfswerk Austria International, дар доираи лоиҳаи “Рушди 

иқтисодиёт дар Осиёи Миёна тариқи пешбурди Ташкилотҳои миёнаравии 

соҳибкорӣ ва КХМ (Корхонаҳои хурд ва миёна) дар бахши истеҳсолот” бо 

маблағгузории барномаи Иттиҳоди Аврупои “Осиёи Миёна-Инвест III” 

ташрифи шиносоӣ оиди омўзиши кластери озуқавории муваффақгардида 

дар Австирияи болоиро ташкил намуд.  

Чорабинӣ дар доираи ҳамкории баробарҳуқуқи бо гурӯҳҳои Осиёи 

Марказӣ ва ташкилоти ҷамъияти шаҳрвандии Аврупоӣ ташкил гардид.  

Мақсади барнома – омўзиши фаъолияти кластери озуқавории 

муваффақгардида дар Австирияи болоӣ буд. Ин сафар ба иштирокчиён 

имконият дод, ки бо муносибати кластерӣ шиносоӣ пайдо намоянд. Бояд 

қайд намуд, ки кластер ба иштирокчиён мантиқи нави рақобатӣ, ҳамкорӣ 

ва тартиби идоракунӣ, алалхусус синергизм, ки ҳамкории ташкилотии 

байни корхонаҳои истеҳсолӣ ва сохторҳои давлативу илмӣ мебошад, 

фароҳам менамояд.  

Дар ташрифи шиносоӣ намояндагони сатҳи идораҳои давлатӣ, ташкилоти 

ҷамъиятӣ аз Қирғизистон ва Тоҷикистон иштирок намуданд.  

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 

Hilfswerk Austria International  
 

 

    

 

   
 

 

 

Суроға: к. М. Турсунзода 156, 

Душанбе, Тоҷикистон 

Тел: (+992 37) 228 93 85 

aslanov@hilfswerk.tj 
www.hilfswerk.tj 
 

 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  

mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://www.deltjk.ec.europa.eu/


 

 

Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии Hilfswerk Austria International дар 

мушорикати баробарҳуқуқи ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказц лоиҳаи сеюминро дар 

чаҳорчӯбаи барномаи ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест” ба амал оварда истодааст.  

Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми 5 соли паси ҳам дар гурӯҳи 

ягона иборат аз 6 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю 

сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгироии 

Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.     

 

ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:  

 

АЗИТ (Ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ- техникии Тоҷикистон) – ташкилоти ғайридавлантӣ ва 

ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ, ки ба рушди ислоҳотҳои демократӣ ва кам кардани 

масъалаҳои камбизоатии одамон дар ҶТ ба воситаи истифодаи самараноки иқтидори зиёиёни 

илмию техникӣ ва мустаҳкам намудани нақши сохтори ғайритиҷоратӣ бо роҳи татбиқи барномаҳои 

иҷтимоӣ, ахборотӣ, ҳамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. 

http://www.asti.tj . 

 

ИМКХМ (Иттиҳоди миллии корхонаҳои хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – соли 1993 бақайд 

гирифташуда ташкилоти ғайритиҷоратии аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкоронро ихтиёр ва 

майлу рағбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҳамоя 

ва пеш бурдани мақсадҳои соҳибкорон, хизматҳои машваратӣ, усулӣ, таълимӣ ва ахбороти барои 

соҳибкорон http://www.namsb.tj .   

 

Маркази МТМ (TES) – ташкилоти ғайридавлатии Қирғизистон мебошад, ки мақсади асосиаш 

баланд бардоштани даромади аҳолӣ, ки фаъолитяи кишоварзиро пеш мебаранд, ба воситаи таълим 

ва додани машварати  баландсифат мебошад. Маркази TES – ташкилоти ғайритиҷоратии таълимӣ 

ва машваратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати Қирғизистон эътироф карда шуда соли 1999 аз 

ҷониби GTZ дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис карда шуда буд. 

 

ИҶМСХҚ (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати хуроквории Қирғизистон)  соли 2003 таъсис 

карда шуда айни ҳол шумораи зиёди корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид 

менамояд ва соҳаи коркарди меваю сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои 

мусоид барои тиҷорат ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони 

ҳуқуқӣ «Иттиҳоди муассисаҳои меваю сабзавот» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ 

мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсони ҳуқуқии истеҳсолкунандагон 

ва коркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ муттаҳид месозад.  

 

Пажуҳишгоҳи кӯмаки иқтисодӣ дар назди Палатаи Савдои Австрия (ПКИПСА) (WIFI) – муассисаи 

калонтарини Австрия ва Аврупо оид ба таълими иловагии тахассусӣ, ки қисмати сохтории Палатаи 

Федералии иқтисоди Ҷумҳурии Австрия мебошад. Дар таркиби ПКИПСА 9 пажуҳишгоҳ ва зиёда аз 

80 филиалҳои дар кишварҳои гуногуни Аврупо ҷойгир буда, дохил мешаванд. Зиёда аз 300 000 

иштирокчиён ҳар сол 26 000 дар курсҳо ва семинарҳои ПКИПСА иштирок менамоянд. 12 000 

омӯзгорони салоҳиятдор бо таҷрибаи корӣ дар муассисаҳои иқтисоди воқеи дар курсҳои ПКИПСА 

омӯзиш мегузаронанд.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоиҳа аз ҷониби Агентии Авcтриягӣ 

оид ба рушд низ маблағгузорӣ карда 
мешавад 

 

http://www.asti.tj/
http://www.namsb.tj/

