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Почитуван министер Димовски,  

Почитуван амбасадор Кристиани, г-дин Монтанари, 

Дами и господа, 

Ми претставува задоволство да го означам почетокот на 

овој твининг проект финансиран од ЕУ за поддршка на 

земјоделскиот сектор. 

Проектот е финансиран од Европската унија во износ од 

690.000 евра и претставува дел од нашите заложби да го 

направиме земјоделскиот сектор погоден за полноправно 

членство во ЕУ. Партнер од земја-членка на ЕУ за овој 

твининг проект е италијанското Министерство за политики 

за земјоделство, храна и шумарство – партнер со огромно 

искуство во органското земјоделство и заштита на 

квалитетот.  

Целта на овој проект е да се зајакнат националните 

капацитети во областа на органското земјоделско 

производство и националната политика за заштита на 

квалитетот, кои претставуваат приоритети за 

пристапувањето во ЕУ и пазарно-ориентираните реформи. 

Квалитетот е прашање за секој фармер и купувач, 

независно дали зборуваме за стоки кои се произведени за 

да ги исполнат основните стандарди или крајни квалитетни 

производи со кои Европа се истакнува. Фармерите мора да 
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тежнеат кон углед за висок квалитет за да се одржи 

конкурентноста и профитабилноста на нивните бизниси. 

Правото на ЕУ пропишува строги услови со кои се 

гарантираат стандардите за сите европски производи. ЕУ ја 

охрабрува диверзификацијата на земјоделското 

производство, заштитата од злоупотреба и имитација на 

имињата на производите и помага на потрошувачите преку 

обезбедување на информации кои се однесуваат на 

специфичниот карактер на производите. 

Органското земјоделство е сектор во рамки на европското 

земјоделство кој забележува постојан развој во последните 

години. Зголемувањето на побарувачката на 

потрошувачите за органска храна има создадено многу 

можности за сите делови од синџирот за снабдување со 

храна.  

Заради самата природа на органското производство, се 

отвораат компаративно голем број на работни места за 

руралното население и се создава рурално богатство.  

Како резултат на тоа, домашниот земјоделски сектор, кој се 

карактеризира со мали фами со високо интензивна работна 

сила, има компаративна предност во оваа област. Меѓутоа, 

за да се испорачаат органски производи со висок квалитет, 

кои сѐ повеќе се бараат од страна на домашните 
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потрошувачи и потрошувачите од ЕУ, постои потреба од 

добро обучени и едуцирани оператори за процесите на 

земјоделско производство и обработка, како и на другите 

нивоа од синџирот на производство.  

Овој проект ќе придонесе за зајакнување на тие капацитети 

и ќе ја поттикне диверзификацијата и додадената вредност 

на земјоделското производство во корист на земјоделските 

производители, обработувачи и потрошувачи. 

Ви посакувам успешна работа во реализацијата на целите 

на проектот. 

Ви благодарам на вашето внимание! 


