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ВОВЕД

Повеќе од половина од населението на 25-те земји 
членки на Европската Унија (ЕУ) живее во руралните 
средини, кои што покриваат 90% од територијата на 
Унијата, затоа руралниот развој е животно важен дел 
од политика. Земјоделството и шумарството 
остануваат суштински за употребата на земјиштето 
како и за  управувањето со природните ресурси во 
руралните средини на Европската Унија, а и како 
платформа за економска диверзификација во 
руралните заедници.

Зајакнувањето на политиката за рурален развој на ЕУ 
стана основен приоритет на Унијата. Заклучоците на 
состанокот на Европскиот Совет од Јуни 2001, во 
Гетеборг, го појаснија тоа со изјавата: “Во текот на 
последниве години, Европската земјоделска политика 
им даде помалку важност на пазарните механизми и, 
преку целни мерки за подршка, повеќе се ориентира 
кон задоволување на растечките барања на јавноста за 
безбедност на прехранбените производи, квалитетот 
на прехранбените производи, диференцијација  на 
производите, добросостојба на животните, квалитетна 
животна средина како и зачувувањето на природата и 
човековата околина.

Следствено на фундаменталната реформа на првиот 
столб¹ на Заедничката Земјоделска -Политика (ЗЗП) од 
2003-та и 2004-та година, Земјоделскиот Совет во 
Септември 2005 година ја усвои , темелната реформа 
на политиката за рурален развој (РР) за периодот од 
2007 до 2013 година врз основа на предлогот од 
Комисијата од 14 Јули 2004 година.

Осврнувајќи се на заклучоците од конференцијата за 
рурален развој во Салцбург (Ноември 2003) и на 
стратешките насоки од состаноците на Европскиот 
Совет во Лисабон и Гетеборг кои ги нагласуваа 
економските, еколошките и социјалните елементи за 
одржливост следниве три основни цели на  политиката 
за рурален развој беа зацртани за периодот 2007-2013 
година:

• Зголемување на конкурентноста во   
 земјоделскиот сектор;
• Подобрување на животната околина и   
 руралните средини преку поддршка за   
 управување со земјиштата;
• Подобрување на квалитетот на животот во  
 руралните средини и промовирање на   
 диверзификацијата на економските   
 активности.

Покрај тоа, реформата ја интегрира ЛИДЕР програмата 
за Иницијативи на заедниците во матичните програми 
за рурален развој и исто така прави важен исчекор кон 
поедноставувањето, со тоа што го внесува руралниот 
развој под единствена програмска рамка и единствено 
финансирање.

1 Ги покрива ЗЗП системите за поддршка на пазарот и директната 
помош за земјоделците
2 Регулатива на Советот (ЕС) Бр. 1698/2005 од 20 Септември 2005 
година, за поддршката на руралниот развој од страна на Европскиот 
земјоделски фонд за рурален развој. OJ L-277, 21/10/2005
3 COM(2004)490 �nal: предлог на Комисијата за донесување 
Регулатива на Советот за поддршка на руралниот развој од страна 
на Европскиот земјоделски фонд за рурален развој (ЕАФРД/ ЕЗФРР): 
14.07.2004.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0490en01.pdf
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1. Еволуција на мерките за рурален  
 развој на ЕУ до денешен ден

Политиката за рурален развој на Европската Унија, како 
дел од развојот на Заедничката Земјоделска Политика, 
еволвираше од политика што се занимава со 
структурните проблеми на земјоделскиот сектор кон 
политика што се занимава со повеќекратни задачи во 
доменот на земјоделството како дел од поширокото 
општеството и, особено, со предизвиците кои што се 
сретнуваат во поширок рурален контекст.

а) Развојот во минатото

Основниот фокус беше поддршката на физичкиот 
капитал (инвестициите) во фармите и во секторите што 
следат понатаму. Поддршката за секторите на 
преработка на прехранбени производи и продажбата 
беше наменета за интеграција на прехранбениот ланец 
од моментот на производство до моментот на 
продажба, и имаше намена да придонесе за 
понатамошно подобрување на земјоделските 
структури и конкурентноста на примарниот сектор. 
Постепено, вниманието беше насочувано и кон 
човечкиот капитал во форма на рано пензионирање и 
стручна обука.

Првиот територијален елемент беше воведен во 
1970-ите години преку воспоставувањето на 
недоволно развиени подрачја  кои што имаа право на 
специјални мерки. Целта беше да се прекине 
земјоделскиот и рурален егзодус, што беше закана за 
опстанокот на некои рурални средини и 
оддржувањето на природната средина и околината. 
Овие мерки подоцна прераснаа во поширок пристап 
кој што ги интегрираше мерките за недоволно 
развиените подрачја со други политики наменети за 
поддршка на одредени региони. 

б) “Агенда 2000“

До средината на 1990-тите Европската Унија 
поседуваше цела низа инструменти за постигнување на 
целите за преструктуирање на земјоделството, 
територијалниот и локален развој и еколошката 
интеграција. Сo  Договорот за реформа Агенда 20004 
овие мерки беа раководени од еден главен пропис за 
рурален развој5. Договорот понуди „избор„ од вкупно 
22 мерки кои им беа ставени на располагање на земјите 
членки. Земјите членки можеа да ги одберат оние 
мерки за кои што сметаа дека најмногу ќе одговараат за 
нивните рурални региони. Овие мерки потоа беа 
вклучени во нивните национални или регионални 
програми. Уделот на Европската Унија во финансирање 
на тие мерки зависи од мерките што се предложени и 
од регионот за кој што станува збор.

Агенда 2000 ја воведе политиката на развој на 
руралните средини како втор столб на зЗзаедничката 
Земјоделска Политика, за да ја придружува 
понатамошната реформа на пазарната политика 
(првиот столб на ЗЗП). Заедничката Земјоделска 
Политика нагласено се обидува да оствари добра 
рамнотежа помеѓу двата столба.

4 Збирка на реформи на политиките на ЕУ, вклучувајќи 
ги и политиките во земјоделството, договорени на ЕУ 
Самитот на Претседатели на Влади во Европскиот 
Совет во Берлин, Март 1999-та година, дефинирајќи ги 
„Финансиските перспективи„ на ЕУ буџетот за 2000-
2006 година
5 Одлука на Советот Бр. 1257/1999 од 17 Мај 1999 (OJ L 
160, 26.06.1999)
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Оддржливото земјоделство 
и руралните подрчја

Прв столб  Втор столб

Пазарна политика
поддршка на приходите

Политика за ИР
јавни добра

Рурална 
заштита

     Еколошка
функција

Производство
на храна

в) Реформа на ЗЗП (заедничка земјоделска политика) – 
Јуни 2003
Комплементарноста на двата столба на Заедничката 
Земјоделска Политика беше уште понагласена со 
последните реформи на ЗЗП, воведувањето на 
раздвојувањето (decoupling), вкрстената усогласеност 
(cross-compliance) и модулацијата (трансферот на 
средства од првиот кон вториот столб) за 
имплементирање од 2005-та натаму. Првиот столб се 
концентрира на обезбедување основна поддршка за 
земјоделските производители кои се слободни да 
одберат што ќе произведуваат како одговор на 
пазарните барања, додека вториот столб го поддржува 
земјоделството како снабдувач на јавни добра со сите 
свои рурални и еколошки функции, и руралните 
средини во нивниот развој. Договорот од Јуни 2003-та 
води кон зајакнување на политиката на рурален развој 
преку нови мерки (кои ќе го истакнат квалитетот и 
добросостојбата на животните, како и помош за 
земјоделски производителите за задоволување на 
новите стандарди на ЕУ) и обезбедување повеќе пари 
од Европската Унија за рурален развој преку 
намалување на директните плаќања (“modulation”) за 
поголемите фарми.

г) Конференцијата во Салцбург
Главните подрачја на коишто треба да им се посвети 
внимание во идната политика за рурален развој беа 
содржани во заклучоците на “Втората европска 
конференција за рурален развој“ која се одржа во 
Салцбург во Ноември 2003-та, насловена како “Садејќи 
семе за рурална иднина – градење на политика која 
што ќе ги оствари нашите амбиции“. Заклучоците 
вклучуваа:

• земјоделство и шумарство: овие два сектори 
продолжуваат да играат суштинска улога во 
обликувањето на руралната околина и во 
задржувањето на одржливи рурални средини. Постои 
сериозна оправданост за јавната поддршка на 
политиката за рурален развој на ЕУ и нејзината улога 
како олеснувач на тековните процеси за  
преструктуирање на земјоделството, одржлив развој 
на руралните средини како и балансираниот однос 
помеѓу руралните и урбаните средини;
• пошироката рурална средина: развојот на 
руралните средини не може повеќе да зависи само од 
земјоделството. Диверзификацијата, како во, така и вон 
земјоделскиот сектор, е незаменлива при 
промовирањето реално можни и одржливи рурални 
средини; 
• квалитетот и безбедноста на храната: 
граѓаните на Европа придаваат сé поголемо значење 
на безбедноста и квалитетот на нивните прехранбени 
производи, добросостојбата на животните на фармите 
и зачувувањето и подобрувањето на руралната 
околина;
• пристап кон јавни услуги: во многу рурални 
средини лошата достапност на јавните услуги, 
недостатокот од алтернативни вработувања и 
старосната структура на населението заничително го 
намалуваат развојниот потенцијал, особено 
можностите за жените и младите луѓе;
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• покривање на територијата на ЕУ:  политиката  
 за рурален развој мора да се применува во  
 сите рурални средини на проширената   
 Европска Унија со цел земјоделските   
 производители и останатите рурални субјекти  
 да можат да се соочат со предизвиците на  
 тековното реструктуирање на земјоделскиот  
 сектор, ефектите од реформата на   
 Заедничката Земјоделска Политика и   
 променливите модели на трговија во   
 земјоделството;
• заедништво (кохезија): политиката за рурален  
 развој на ЕУ веќе дава важен придонес кон  
 економската и социјалната кохезија, и ова ќе  
 биде уште поизразено во проширената   
 Европска Унија;
• учество на засегнатите страни: голем е бројот  
 на засегнати страни кои што имаат активен  
 интерес во осигурувањето на одржлив   
 економски и социјален развој на руралните  
 средини во европа и тие треба да учествуваат  
 во креирањето на мерките за рурален развој.  
 Идната политика за рурален развој треба да  
 вклучува поддршката на ЕУ за локални   
 партнерства со пристап од основата кон врвот,  
 преку надградување врз лекциите научени од  
 пристапот Лидер;
• партнерство: политиката за рурален развој  
 треба да биде имплементирана како   
 партнерство помеѓу јавните и приватните  
 организации и граѓанското општество (во  
 согласност со принципите за нaдополнување).
• поедноставување: значително    
 поедноставување на политиката за рурален  
 развој на Европската Унија е итно потребно!  
 Извршувањето на политиката треба да биде  
 базирано врз еден систем за програмирање,  
 финасирање и контрола, посебно креиран за  
 потребите на руралниот развој.

д) Преглед на политиката 2007-2013: Предлог за 
контрола - проширена проценка на влијанието

Во контектст на новите финансиските очекувања за 
програмскиот период 2007 - 2013, Европската 
Комисија направи темелна анализа на политиката за 
рурален развој, вклучувајќи и Проширена проценка на 
влијанието  на идната политика за рурален развој. 
Проценката постави одредени цели за идната 
политика на рурален развој, ги спореди различните 
опции на политиката и ги скицираше резултатите од 
консултациите со засегнатите страни. Постави 
заклучоци за политиката на рурален развој после 
2006-та година, ја објасни нивната содржина и 
механизмите на извршување. Заклучоците на 
Проширена проценка на влијанието се 
инкорпорирани во предложените нови прописи за 
рурален развој6.

6 SEC (2004) 931 Проширена проценка на влијанието во прилог на 
предлогот за Регулатива на Советот за поддршка на руралниот развој 
и SEC (2005) 914 Ажуриран извештај за проценка на влијанието
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Рурален
развој

2007–2013

Оска 3

Економска
Диверзиф.

+
Квалитет на

живеење

Оска 2

Околина
+

Управување
со земјиште

Оска 1

Конку-
рентност

“ЛИДЕР оската“

единствен Фонд за рурален развој

2. Новите прописи за рурален 
развој - стратешки пристап

Новата политика на ЕУ за рурален развој, како што е 
објаснета со Регулативата на Советот (EС) број 
1698/2005, се карактеризира со “континуитет и 
промена”: Продолжува да обезбедува обем на мерки од 
кој Земјите членки можат да одбираат и за кои добиваат 
финансиска помош од Заедницата во контектстот на 
програмите за интегриран рурален развој.  Новата 
политика го менува начинот на кој овие програми се 
развиваат преку зајакнување на стратешката содржина 
и одржливиот развој на руралните средини. За таа цел 
идната политика на рурален развој се фокусира на три 
заеднички прифатени клучни цели на политиката:

• подобрување на конкурентноста на   
 земјоделството и шумарството,
• поддршка за управување со земјиштето и  
 подобрување на животната средина, и
• подобрување на квалитетот на животот и  
 поттикнување на диверзификацијата на   
 економските активности.

По една тематска оска ќе соодвествува со секоја од 
наведените клучни цели на програмите за рурален 
развој. Трите тематски оски ќе бидат надополнети со 
една “методолошка” оска наменета за пристапот ЛИДЕР 
(ЛИДЕР оска). Потребно е минимум неопходно 
финансирање за да се осигури севкупна рамнотежа на 
програмата (10% за оската 1; 25% за оската 2; 10% за 
оската 3 и 5% за ЛИДЕР оската - односно 2.5% во новите 
земји членки). За секоја тематска оска постои опсег на 
расположливи пред-дефинирани мерки (слика 1) од 
кои што Земјите членки ќе можат да ги одбираат оние за 
кои сметаат дека ќе произведат најголема додадена 
вредност земајќи во предвид ги севкупните цели на 
ЕУ.

Овој пристап овозможуваи кофинансирањето на ЕУ да 
се фокусира на заеднички договорените ЕУ 
приоритети за трите оски на политиката за рурален 
развој, истовремено оставајќи доволно флексибилност 
на земјите членки и регионите да пронајдат соодветна 
рамнотежа помеѓу секторските димензии 
(реструктуирање на земјоделството) и територијалната 
димензија( управување со земјиштето и 
социо-економски развој на руралните средини).

Единствен комплет на програмски, финансиски,
и правила за надгледување и ревизија
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Стратешки насоки на Заедницата

Новите прописи претставуваат напредок, како со 
содржината на политиката, така и со начинот на 
остварувањето. Различните правила за програмирање, 
финансирање, известување и контрола (од насоките и 
гаранциите даденив о Европскиот Фонд за насоки и 
гаранции во земјоделството) за време на програмскиот 
период 2000-2006 година го зголемија 
административниот товар 

и за земјите членки и Комисијата, а ги намалија 
кохерентноста, транспарентноста и видливоста на 
Политиката за рурален развој. Постоењето на 
единствен фонд, Европскиот земјоделски фонд за 
рурален развој (EAFRD/ ЕЗФРЗ) и единствениот збирка 
на правила за програмирање, финансирање, 
известување и контрола значително ќе ја поедностави 
примената на политиката.

1. Подобрување на конкурентноста на 
земјоделскиот и шумарскиот сектор. Средствата 
наменети за Оската 1 би требало да придонесат кон 
зајакнат и динамичен Европски 
земјоделско-прехранбен сектор преку фокусирање на 
приоритетите за трансфер на знаењата, модернизација, 
иновации и квалитет во прехранбениот синџир, како и 
приоритетните сектори за инвестиции во материјален и 
човечки потенцијал.

2. Подобрување на животната средина и 
околината. За да ги заштити и подобри природните 
ресурси и околина во ЕУ, средствата доделени на Оската 
2 треба да придонесат за остварување на  три 
приоритетни цели на ниво на ЕУ: биодиверзитет и 
заштита и развој на земјоделство и шумарство со 
висока природна вредност (high nature value farming 
and forestry)  и традиционални земјоделски предели; 
вода и климатски промени.

3. Подобрување на квалитетот на животот во 
руралните средини и поттикнување на 
диверзификацијата. Средствата насочени кон Оската 3 
би требало да придонесат кон остварувањето на 
најзначајниот приоритет за создавање на можности за 
вработување и услови за растеж. Групата мерки ставени 
на располагање во рамки на Оската 3 треба да се 
користат особено за промовирање на изградба на 
институционални капацитети(capacity building), 
стекнување на нови вештини и организација за развој 
на локална страегија  и исто така да осигури дека 
руралните средини ќе останат примамливи и за идните 
поколенија. При промовирањето на обуките, 
информациите и претприемништвото, специфичните 
потреби на жените, младите и повозрасните работници 
мора да се земат во предвид.

4. Изградба на локални капацитети за 
вработување и диверзификација. Средствата наменети 
за Оската 4 (ЛИДЕР) би требало да придонесат за 
реализација на приоритетите на Оските 1 и 2, а особено 
кон Оската 3, меѓутоа исто така играат и значајна улога 
во хоризонталните приоритети на подобрување на 
управувањето и мобилизирањето на локалните 
потенцијали во руралните средини.

5. Трансформирање на  приоритетите во 
програми. Земјите членки во своите национални 
стратегии мора да обезбедат дека синергиите помеѓу и 
во оските се максимизирани и се отстранети 
потенцијалните контрадикторности. Земјите исто така 
ќе сакаат да се осврнат и на тоа како да ги земат во 
предвид стратегиите и на другите нивоа во ЕУ , особено 
тие за човековата околина.

6. Комплементарност на инструментите на 
Заедницата. Синергијата помеѓу структурните, 
политиките на вработување и политиките за рурален 
развој мора да се охрабруваат и потенцираат. Земјите 
членки мора да обезбедат комплементарност и 
кохерентност помеѓу активностите што се финансирани 
од Европскиот фонд за регионален развој (ERDF), 
Кохезиониот Фондот (Cohesion Fund), Европскиот 
социјален фонд (European Social Fund), Европскиот 
фонд за рибарство(European Fisheries Fund) и 
Европскиот земјоделски фонд за рурален развој (ERDF) 
на дадена територија и за дадена активност. Основните 
водечки принципи во поглед на линијата на 
разграничување и механизмите на координација 
помеѓу активностите поддржани од различни фондови 
треба да бидат дефинирани во националните стратешки 
референтни рамки (национален стратешки документ на 
политиката на кохезија) и националниот стратешки 
план за рурален развој.
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а) Нов фонд за рурален развој

Новиот фонд ќе функционира според правила 
адаптирани за повеќегодишно програмирање и ќе ги 
користи организациските структури и процедури како 
што се националните акредитирани платежни агенции 
и годишното пребивање на сметките, нешто со што 
земјите членки имаат искуство и го практикуваат 
подолго време и чија делотворност е  докажана. Еден 
фонд и еден програмски систем за рурален развој би 
претставувале значајно поедноставување, споредено 
со тековната состојба. Реорганизацијата и 
поедноставувањето на условите за употреба на 
мерките за рурален развој ја зголемува нивната 
употребна флексибилност, а истото се случува и со 
финансиското програмирање на ниво на оските на 
политика на рурален развој (овозможувајќи им на 
земјите членки лесно да се префрлаат помеѓу 
различните мерки во рамките на една оска).

б) Стратешки насоки за рурален развој на 
Заедницата

Основата за идната политика на рурален развој е 
стратешкиот пристап во дефинирањето на 
приоритетите за рурален развој во ЕУ. Во Февруари 
2006 година Советот ги прифати новите стратешки 
насоки за рурален развој7. Тие ја оформуваат рамката, 
врз основа на шестте стратешки насоки на Заедницата, 
во согласност со која Земјите членки ќе ги подготват 
сопствените национални стратешки планови за 
рурален развој кои што ќе помогнат да:
• се идентификуваат областите во кои што   
 европската поддршка за рурален развој   
 создава најголема додадена вредност на ниво  
 на ЕУ;
• се поврзат главните  приоритети на ЕУ   
 (Лисабон, Гетеборг);
• се обезбеди конзистентност со другите    
 политики на ЕУ, особено за кохезија и   
 околината;
• се обезбеди примената на пазарно   
 ориентираната Заедничка Земјоделска   
 Политика и неопходното реструктуирање кое  
 што ќе се изврши и кај старите и кај новите  
 земји членки.
Да се осигури балансирана стратегија ќе треба да се 
обезбедат минимум средства за секоја тематска оска. 
Предложените минумум процентуални вложувања во 
поединечните оски од 10%, 25% и 10% во оските 1, 2 и 3 
соодветно, ќе треба да осигураат дека секоја програма 
се фокусира најмалку на трите основни цели на 
политиката, но вкупната сума е доволно ниска за да 
остави доволен простор за флексибилнот на земјите 
членки и регионите (55% од фондовите на ЕУ) во 
одредувањето на оние оски на политика кои се повеќе 
важни од аспект на нивната индивидуална ситуација и 
потреби. За ЛИДЕР Оската минимум од 5% (2.5% за 
новите земји членки) за секоја програма се одвојуваат 
од фондовите наЕУ. Трошоци за ЛИДЕР се однесуваат  
трите цели на политиката.

7 Одлука на Советот од 20-ти Февруари 2006 година за 
Стратешки насока за рурален развој на Заедницата (OJ 
L-55/20 of 25/2/2006)
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3. Мерки за рурален развој

Идната политика за рурален развој ќе се гради околу 
трите тематски оски. За секоја оска ќе бидат ставени на 
располагање група на мерки. Со новите Прописи, се 
рационализирани и поедноставени условите под кои 
можат да се спроведуваат мерките . 
Земјите Членки ги формулираат своите програми за 
рурален развој на национално или регионално ниво, 
избирајќки ги оние мерки што најдбро ќе одговараат за 
задоволување на потребите во нивните рурални 
области и земајќи ги во предвид приоритетите и 
стратегијата предвидени со Националниот План за 
рурален развој.

3.1  Мерки од Оската 1 (Подобрување на 
конкурентноста на земјоделството и шумарството)

И покрај тоа што земјоделството засилено го губи 
своето значење како доминантна активност во сé 
поголем број рурални средини, тоа сеуште има големо 
значење од аспект на управувањето со територијата на 
Европската Унија, заради неговиот придонес кон 
руралните економии снабдувањето со прехранбени 
производи и јавни добра и услуги. Во исто време 
конкуренцијата во овој сектор е зголемена 
благодарение на растечката либерализација на 
трговијата со земјоделски производи. За да се 
одговори на овие предизвици, ефикасноста и 
конкурентноста остануваат клучни цели, во исто време 
земајќи ги предвид различностите на земјоделскиот 
потенцијал во различните рурални средини, посебно 
во  новите земји членки, чиишто рурални средини и 
понатаму 

ќе преживуваат долготрајни структурни промени. 
Конкурентноста значи изнаоѓање разумен баланс 
помеѓу одржливоста на фармите, заштитата на 
околината и социјалната димензија на руралниот 
развој. За да се зајакне конкурентноста, 
инвестициската поддршка за материјални добра ќе 
остане многу важна. Во исто време вложувањата во 
човечкиот и социјалниот капитал ќе бидат од сé 
поголемо значење за да им се овозможи на 
земјоделството и шумарството да останат иновативни 
и динамични сектори, кои што придонесуваат за растот 
на економијата во руралните средини.

За да се постигне конкурентност, значи да се подобрат 
економските перформанси на земјоделството преку, на 
пример, намалувањето на производствените трошоци, 
зголемувањето на економската големина на 
сопственоста, промовирањето на иновациите и 
зголемена ориентираност кон пазарот. Зголемената 
конкурентност исто така мора да ја искористи 
предноста што ја нудат можмостите за  
диверзификација на економските активности, да се 
фокусира на квалитетни и безбедни прехранбени 
производи со додадена вредност кои што се барани од 
потрошувачите, вклучувајќи не-прехранбени 
производи и производство на биомаса, како и 
почистите и нешкодливи за околината производствени 
технологии.
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Мерките од оваа Оска се делат на четири групи:

• Човечки ресурси
• Физички капитал (материјални добра)
• Квалитет на прехранбени производите 
• Преодни мерки за новите земји членки

•  Човечки ресурси: млади земјоделски 
производители, рано пензионирање, обуки и 
информации, советнички услуги за фармите

Серија мерки се наменети за човечките ресурси во и 
поврзани со секторот земјоделство и шумарство.
Стручната обука и информативни акции им се на 
располагање на сите возрасни лица кои што работат 
во земјоделството, производството на храна и 
шумарството, со цел да се здобијат со неопходно ниво 
на технички и економски знаења во врска со прашања 
со конкурентноста во земјоделството и шимарството, 
како и управувањето со земјиштето и еколошките 
цели.
Поддршка им се дава на младите земјоделски 
производители (помлади од 40 години) да започнат со 
работа или да направат структурни промени на своите 
поседи по почетното втемелување. Со новите прописи, 
поддршката за започнување нови бизниси ќе биде 
условена со правење на бизнис план, како инструмент 
за обезбедување на развојни активности на новиот 
посед.
Раното пензионирање, вклучува финансиски 
стимулации (годишни плаќања) за постарите 
земјоделски производители и работници на поседите, 
да ги напуштат фармите порано од планираното. 
Ослободените поседи може да се пренесат на друг 
земјоделец кој што ќе биде во можност да ја гарантира 
економската одржливост на поседот, или да бидат 
наменети за не-земјоделска употреба.
Поддршка може да биде дадена и за да им се помогне 
на фармерите и сопствениците на шуми да ги покријат 
трошоците за користењето на советничките услуги за 
подобрување на севкупната активност на нивните 
поседи. Конечно, поддршка може да биде дадена и за 
започнување на системи за управување, за помош на 
фармите, и за советувања на фармерите, како и  
советодавни услуги во шумарството.

• Физички капитал (материјални добра)

ЕУ обезбедува поддршка за модернизирање на 
земјоделските поседи со цел да се модернизира и 
подобри нивниот севкупен учинок  преку воведување 
нови технологии и иновации, поттикнување на 
квалитетно производство, органско производство и 
диверзификацијата на поседите, вклучувајќи 
непрехранбени сектори и енергетски култури, како и 
за подобрување на околината, работната заштита, 
хигиената и добросостојба на животните. 
Инвестициите, на пример, би можеле да бидат со цел да 
се модернизираат земјоделската механизација  и 
опрема до ниво потребно за да се постигнат 
горенаведените цели. Поддршка исто така може да 
биде обезбедена и за подобрување на економската 
вредност на шумите преку инвестиции.
Подобрувања во процесот на преработката или 
маркетингот  на примарните земјоделски и шумски 
производи може да биде финансирано во рамки на 
мерката Додавање вредност на земјоделски и 
шумарски производи. Оваа мерка има за цел 
подобрување на ефикасноста на преработката и 
маркетингот, промоција на преработката на 
земјоделски и шумарски производи за обновлива 
енергија, воведување на нови технологии и иновации, 
отворање нови пазарни можности за земјоделските и 
шумските производи, фокусирање врз квалитетот, 
подобрувањето на еколошката заштита, сигурноста 
при работа, хигиената и добросостојбата на животните. 
Со новите прописи, поддршката ќе биде фокусирана 
кон микро, малите и средни претпријатија и други 
претпријатија8 помали од одреден лимит (до 750 
вработени) затоа што тие се подобро позиционирани 
да додаваат вредност на локалните производи и до го 
подобрат локалниот потенцијал за раст и развој.

8 Во рамките на значењето на Препораката на Комисијата 
2003/361/ЕС (OJ L-124, 20.5.2003, p.36)
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Поддршката ќе биде на располагање и за соработка за 
развојот на нови производи, процеси и технологии, 
помеѓу земјоделските производители, 
преработувачката индустрија за прехранбени 
производи и суровинии други чинители за да се 
осигури дека земјоделско-прехранбениот сектор и 
шумарскиот сектор можат да ги искористат пазарните 
можности преку сеопфатни иновативни пристапи во 
развивањето нови производи, процеси и технологии.

На крајот, поддршка ќе има и за инфраструктурни 
проекти кои се поврзани со развојот и 
прилагодувањето на земјоделството и шумарството 
за активности кои се насочени кон подобрување на 
пристпот до земјоделските и шумските парцели, 
окрупнувањето на земјиштето, доставувањето на 
енергенси и управувањето со водите.

• Квалитет

Од аспектот на квалитет на прехранбените производи 
постојат две мерки: стимулации за фармерите и 
информативни и промотивни кампањи.

Стимулациите ќе им бидат на располагање на 
фармерите кои доброволно учествуваат во 
националните и евроските шеми, дизајнирани да го 
подобрат квалитетот на земјоделските производи и 
производствените процеси и да им дадат гаранции на 
потрошувачите во врска со овие прашања. Следниве 
ЕУ шеми за квалитет, се одобрени за поддршка:
• Заштита на географските ознаки и ознаките за  
 потекло на земјоделските производи и   
 прехранбените производи9

• Сертификати за специфичниот карактер на  
 одредени земјоделски и прехранбени   
 производи10

• Органско производство на земјоделски   
 производи и ознаки за обележување на   
 истите11

• Квалитетно вино произведено во назначени  
 региони12

Понатаму, земјите членки може да понудат поддршка 
за други национални шеми на квалитет на 
прехранбените производи во рамки на своите 
програми, доколку ги почитуваат ЕУ критериумите. 
Земјоделските производители кои што учествуваат, 
можат да добијат годишни плаќања во висина од 
максимум 3 000 Евра по посед, годишно, за период не 
подолг од пет години.

Второ, поддршка ќе  биде овозможена за групи на 
производители за активности наменети за 
информирање на потрошувачите и промовирање на 
производите произведени според шемите за квалитет 
признаени во рамки на првата мерка, во износ од 
максимум 70% од квалификуваните проектни трошоци.
Мерката Достигнување на стандарди ќе биде на 
располагање да обезбеди привремена и дегресивна 
(т.е. опаѓачка - се намалува со текот на времето) 
поддршка за помош на фармерите да се прилагодат на 
воведувањето на компликуваните ЕУ стандарди, кои 
сеуште не се вклучени во националните законодавства, 
а се однесуваат на околината, јавното здравје, здравјето 
на животните и растенијата, добросостојбата на 
животните и заштитата при работа.  

• Преодни мерки за новите земји членки

Поддршка ќе им биде ставена на располагање и на 
новите земји членки за периодот 2007-2013 преку 
мерките за полу-одржливо земјоделство, и преку 
мерките за формирањето и работењето на групации на 
производители, со цел да се осигури непрекината 
транзиција за овие земји со свои специфични 
предизвици. 

3.1. Мерки од оската 2 (подобрување на 
животната околина и руралните средини)

Плаќањата под Оската 2 имаат за цел да обезбедат  
испорачување услиги за зачувување на животната 
средина преку примена на агро-еколошки мерки во 
руралните средини, како и  зачувувањето на  
управување со земјиштето (вклучително во зони со 
физички и природни недостатоци). Овие активности 
придонесуваат кон одржлив рурален развој преку 
охрабрувањето на главните учесници (земјоделски 
производителите, луѓето што управуваат со шумите) да 

9 Одлука на Советот (ЕС) 510/2006, OJ L-93/12, 31/3/2006.
10 Одлука на Советот (ЕС) 509/2006, OJ L-92/1, 31/3/2006.
11 Одлука на Советот (ЕС) 2092/1991, OJ L-198/1, 22/7/1991.
12 Одлука на Советот (ЕС) 1493/1999, OJ L-197/1, 1/5/1999.
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продолжат со  управување со земјиштето и да ја 
зачуваат и подобрат природатаи околината. Ова значи 
заштита и унапредување на природните богатства и 
осигурување на одржлива употреба на шумските 
ресурси. Таквите мерки исто така треба да помогнат во 
борбата против напуштањето на употребливото 
земјоделско земјиште преку плаќање за компензација 
на природните недостатоци или недостатоците што 
произлегуваат од природните ограничувања или 
ограничувањата на човековата околина. 
Кофинансираните активности треба јасно да се 
фокусираат на приоритетите на ЕУ како што се борбата 
против климатските промени, унапредувањето на 
биодиверзитетот  и квалитетот на водите, или 
намалувањето на ризикот од природните непогоди. 

Општ услов за примена на мерките во рамки на Оската 
2 (на ниво на корисници) ќе биде почитување на 
релевантните европски и национални задолжителни 
барања (вкрстена усогласеност). Доколку не се 
почитуваат овие барања, плаќањата за некои мерки од 
Оската 2 може да бидат намалени или откажани.

Мерките групирани вод Оската 2:

• Одржлива употреба на земјоделското   
 земјиште

Земјоделски производителите имаат суштинска улога 
во обезбедувањето еколошки услуги и одтука, помош 
ќе им се иплатува на земјоделски производителите кои 
што доброволно ќе се обврзат на агро-еколошка 
посветеност за период од најмалку пет години. 
Подолгорочни периоди може да бидат одредени за 
некои типови обврзаност, во зависност од нивното 
влијание врз околината. Плаќањата се на годишно 
ниво, пресметани врз основа на загубениот доход и 
дополнителните трошоци што резултирале од 
превземената обврска, вклучувајќи ги и трошоците за 
премин на агро-еколошко производство. 
Агро-еколошките мерки се единствените обврзувачки 
мерки што треба да бидат вклучени во програмите за 
рурален развој. Тоа е илустрација на политичкиот 
приоритет  на ваквите програми. 

Поддршка за непродуктивните инвестиции поврзани 
со остварувањето на овие агро-еколошки обврски é 
исто така ставена на располагање.

Со цел да им се надоместат  трошоците и изгубените 
приходи, настанати поради примената на мрежата 
Натура 200013 и поради имплементирањето на 
Рамковната Директивата за вода14 на земјоделски 
производителите од тие региони , со прописите е 
воцедена можноста да се одобрат годишни плаќања. 

Тековните аранжмани за помалку развиените подрачја 
ќе продолжат до 1 Јануари 2010 година кога, под услов 
Советот да го одобри, ќе биде редефинирано 
разграничувањето на меѓу-зоните. Постоечкото 
разграничување на меѓу-зоните беше делумно 
базирано врз стари социо-економски показатели. 
Новото разграничување ќе биде направено врз основа 
на збир на критериуми како што се продуктивноста на 
почвата и климатските услови, и врз значењето на 
екстензивните  земјоделски активности во 
управувањето со земјиштето. За планинските региони и 
регионите со специфични недостатоци тековните 
критериуми ќе важат и понатаму.

Плаќањата за добросостојбата на животните исто 
така ќе им бидатна располагање на земјоделските 
производители кои доброволно ќе превземат обврски 
за добросостојба на животните што одат подалеку од 
релевантните задолжителни стандарди.

• Одржлива употреба на шумското земјиште

Шумарството е интегрален дел од руралниот развој и 
поддршката за одржлива употреба на земјиштето треба 
да вклучува и одржливо управување со шумите и 
нивната повеќефунционална улога. Шумите создаваат 
повеќекратни придобивки: тие обезбедуваат суровини 
за обновливи и еколошки производи и играат важна 
улога во економската добросостојба, билошката 
разновидност, глобалното кружење на јаглеродот, 
рамнотежа на водите, контролата на ерозијата и 
превенцијата од природни непогоди, како и 
обезбедувањето на социјални и рекреативни услуги.

13 Директива на Советот 79/409/ЕСС, OJ L-103/1, 25/4/1979,
    и 92/43/ЕСС, OJ L-206/7, 22/7/1992.
14 Директива на Советот 2006/60/ЕС, OJ L-327/1, 22/12/2000
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Во овој контекст, поддршка ќе биде ставена на 
располагање за прво пошумување на земјоделско 
земјиште, прво воспоставување на агро-шумски 
системи на земјоделско земјиште, прво пошумување на 
не-земјоделско земјиште, плаќањата Натура 2000 за 
сопственици на приватни шуми како компензација за 
трошоците и изгубениот приход како резултат од 
имплементацијата на мрежата Натура 2000, плаќањата 
за шумска средина, активностите за обновување на 
потенцијалите за шумарство и превентивните 
активности, како и непродуктивните инвестиции 
поврзани со плаќањата за шумска средина.

3.2. Мерки од Оската 3 (квалитет на животот во 
руралните средини и диверзификација на 
руралната економија)

Основна цел на оската бр. 3 е да се има “живо село“ и да 
помогне да се -оддржат и подобрат социјалното и 
економското ткиво, посебно во оддалечените рурални 
области, кои што се соочуваат со депопулација. 
Инвестиција во пошироката рурална економија и 
руралните заедници е од витално значење за 
зголемувањето на квалитетот на животот во руралните 
средини, преку подобрениот пристап до основните 
јавни услуги и инфраструктура и подобрената човекова 
околина.

Правењето на руралните средини да бидат 
поатрактивни, исто така бара и воведување на одржлив 
развој и генерирање нови можности за вработување, 
особено за младите луѓе и жените, како и олеснување 
на пристапот до нови информации и комуникациски 
технологии. Диверзификацијата на самите фарми кон 
не-земјоделски активности, помош за активности вон 
фармите, и зајакнување на врските помеѓу 
земјоделството и другите сектори на руралната 
економија имаат особено важна улога во ова.

Постојат три групи мерки во рамки на Оската 3:

• Диверзификација на руралната економија

Три мерки се  ставени на располагање во рамки на оваа 
подгрупа: диверзификација кон не-земјоделски 
активности кои што ќе им бидат на располагање на 
членовите на земјоделските домаќинства, поддршка за 
создавање и развој на нови бизниси, која ќе биде на 
располагање само за микро претпријатија, и 
охрабрување на туристички активности (поддршка која 
ќе покрива мали инфраструктурни проекти, 
инфраструктура за рекреација  и развој и/или 
маркетинг на туристичките услуги кои се однесуваат на 
руралниот туризам).

• Подобрување на квалитетот на животот во  
 руралните средини

Две мерки се  ставени на располагање во рамки на оваа 
подгрупа: поддршка за започнување со основни услуги 
за економското и руралното население (вклучувајќи 
културни и активности за во слободното време) кои се 
однесуваат на едно село или група од села, и поврзани 
мали инфраструктурни проекти и зачувување и 
подобрување на руралното наследство.

• Обука, здобивање со нови вештини и   
 анимирање

Обука и информативни активности ќе бидат ставени на 
располагање на руралното население со цел да се 
достигне целта за зголемување на економската 
диверзификација и подобрување на квалитетот на 
животот во руралните средини. Понатаму, поддршка ќе 
биде ставена на располагање за здобивање со нови 
вештини и анимирање на руралните средини (студии за 
даденото подрачје, мерки за обезбедување 
информации за дадено подрачје, обука на персонал 
вклучен во подготовката и примената на стратегијата за 
локален развој, промотивни настани и обука на 
лидерите) и имплементација на стратегиите за локален 
развојпреку јавно-приватни партнерства, различни од 
локалните акционии групи во рамки на  ЛИДЕР оската.
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Оската ЛИДЕР
3.3. Оската ЛИДЕР

Моделот ЛИДЕР ќе продолжи да функционира и да се  
консолидира на ниво на ЕУ, преку интегрирање на тоа 
што беше Иницијатива на Заедницата во програмскиот 
период 2000-2006 година како задолжителен елемент 
во програмите за рурален развој, што ќе се 
имплементираат од страна на Земјите Членки во 
периодот  2007 – 2013 година. Секоја програма ќе 
содржи Лидер оска за финансирање на:

• имплементација на стратегиите за локален  
 развојна Локалните акциони групи (ЛАГ)   
 базирани на една или повеќе од трите   
 тематски оски;

• (транснационалните и меѓурегионалните)  
 проекти за соработка помеѓу ЛАГ;

• оперативните трошоци на ЛАГ, градење на  
 капацитетите неопходни за подготовка на  
 стратегии за локален развој и за анимирање  
 на регионите.

Пристапот ЛИДЕР е дизајниран да им помогне на  
чинителите во руралните области да ги подобрат 
долгорочниот потенцијал на нивните локални 
средини. Неговата цел е да ја охрабри примената на 
интегрирани, висококвалитетни и изворни стратегии 
за одржлив развој на локалните средини, осмислени и 
спроведени од страна на широко-опфатни локални 
партнерства, наречени Локални акциони групи (ЛАГ).

ЛИДЕР ќе биде во својата четврта генерација во 
периодот 2007 – 2013 по завршетокот на примената на 
ЛИДЕР 1, ЛИДЕР 2 и ЛИДЕР+ иницијативите. Во 
моментот, во рамки на ЛИДЕР+ делуваат 893 локални 
акциони групи  од ЕУ-15 земјите. Во ЕУ-10 слична 
мерка беше имплементирана во во шест од десетте 
нови земји членки со повеќе од 100 локални акциони 
групи. Во ЕУ-15, околу 52 милиони луѓе се покриени со 
териториите на кои локалните акциони групи ги 
имплементираат нивните стратегии за локален развој.

Транснационалната и меѓурегионалната соработка 
помеѓу локалните акциони групи беше поддржана во 
програмскиот период 2000-2006 година и 
резултираше со реализација на повеќе од 300 проекти 
за транснационална соработка и скоро три пати 
поголем број проекти за меѓурегионална соработка. 
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Табела 1: политика за рурален развој на ЕУ за периодот 2007 - 20013

Поставени цели

Оска 1
конкурентност

мерки

најмалку 10 %

најмногу 50/75 %*

Сите рурални средини

Оска 2
управување со

земјиштето

мерки

Основа (земјоделство)

најмалку 25 %

најмногу 55/80 %*

Оска 3 поширок
рурален
развој

мерки

ЛИДЕР оска примена ЛИДЕР пристап за одбрани подрачја во рамките на трите тематски Оски

* првата стапк за конфинансирање се однесува сите региони освен конвергентните региони, втората стапка за кофинансирање се применува во конвергентните региони

Стратегија на ЕУ
Национална стратегија
Програми за рурален развој
Човечки ресурси:
Стручна обука и информативни акции
Млади земјоделски производители
Рано пензионирање
Употреба на советодавни сервиси)
Воведување на управување со фармите, помош и советодавни услуги на фармите  и 
советодавни услуги во шумарството
Физички капитал:
Инвестиции во фарми и шуми
Преработка/ Маркетинг/соработка за иновации
Земјоделска/ шумска инфраструктура
Оживување  на земјоделскиот производствен потенцијал
Квалитет на земјоделското производство и производи :
Привремена поддршка за постигнувањето на стандардите
Програма за поддршка на квалитетно производство
Промоција на квалитет на прехранбени производи

Преодни мерки:
Полу-одржливост
Формирање групи на прозводители

удел во финансирањето
стапка на ЕУ 

ко-финансирањето

територијална примена

Вкрстена усогласеност

Одржлива употреба на земјоделското земјиште:
Планински подрачја со отежнати услови за производство
Други подрачја со недостатоци
Подрачја каде се применува Натура 2000 
Агро-околина/ добросостојба на животните (задолжително)
Поддршка за непроизводствени инвестиции
Одржлива употреба на земјиште под шуми:
Пошумување (земјоделско/ неземјоделско земјиште)
Агро-шумарство
Шумски подрачја каде се применува Натура 2000 Околина на шумите
Обновување на производствениот потенцијал на шумите
Поддршка за непроизводствени инвестиции

Квалитет на живеењето:
Основни услуги за руралната економија и населението (воспоставување  и 
инфраструктура)
Обнова и развој на селата
Заштита и конзервација на руралното наследство
Економска диверзификација:
Диверзификација кон не-земјоделски активности
Поддршка за микро-претпријатијата
Охрабрување на туристичките активности
Обука, здобивање со нови вештини и анимирање:
Обука и информации
Здобивање со нови вештини, анимирање и примена

Сите рурални средини

удел во финансирањето
стапка на ЕУ 

ко-финансирањето

територијална примена

најмалку 10 %

најмногу 50/75 %*

Сите рурални средини

удел во финансирањето
стапка на ЕУ 

ко-финансирањето

територијална примена

најмалку 5 % (2.5% во новите земји членки)

најмногу 50/80 %*

Сите рурални средини, одбрани подрачја

удел во финансирањето
стапка на ЕУ 

ко-финансирањето

територијална примена
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4. Испорачување на политиката

4.1. Надгледување (мониторинг) и оценување  
 (евалуација)

Во програмскиот период 2007-2013 година, целите на 
оваа политика на ЕУ се детално разјаснето на ниво на ЕУ 
и на Земјите Членки (во рамки на плановите на 
Националните стратегии и програмите за рурален 
развој). За подобро да го оцениме степенот на  
остварување на  овие цели и за да ги оцениме 
ефикасноста и ефективноста на примена на политиката 
и делот од буџетот на ЕУ потрошена за рурален развој, 
ќе биде зајакнато надгледувањето и оценувањето на 
програмите за рурален развој. Општ систем за 
надгледување и оценување беше развиен, договорен и 
возстановен од страна на Комисијата и земјите членки 
за да се поддржи оваа намера.

4.2. Националните и мрежите за рурален   
 развој на ЕУ

Мрежа за рурален развој ќе биде востановена на 
национално и  ниво на ЕУ, за да го поддржува сите 
аспекти на примената, оценките и размената на 
најдобри практики.

Секоја земја членка ќе формира национална рурална 
мрежа во која ќе се групираат организации и 
административни органи вклучени во руралниот 
развој. Овие национални мрежи ќе:

• идентификуваат и анализираат најдобри   
 практики на рурален развој, ќе обезбедуваат  
 информации за нив и ќе ја организираат   
 размената на искуства и know-how;
• подготват програми за обука за локалните  
 акциони групи во процесто на нивно   
 формирање и ќе обезбедат техничка помош на  
 меѓу-регионална и транснационална   
 соработка помеѓу ЛАГ.

Европската мрежа за рурален развој ги регрупира 
националните мрежи, организации и административни 
тела во полето на руралниот развој на нивото на 
Заедницата. Целите на мрежата ќе бидат да:

• Собира, анализира и пренесува  информации  
 за мерките за рурален развој на Заедницата
• Собира, распространува и ги обединува   
 добрите практики на рурален развој на ниво  
 на Заедницата 
• Обезбедува информации за развојот на   
 руралните средини во Заедницата и во трети  
 земји
• Организира состаноци и семинари на ниво на  
 Заедницата за сите кои се активно вклучени во  
 руралниот развој
• Ќе формира и ќе води  мрежи на експерти со  
 цел да за овозможи размената на експертизи и  
 поддршка на примената и евалуацијата на  
 политиката за рурален развој
• Ги поддржува националните мрежи и   
 транснационалните иницијативи за соработка.



18

 

 

Табела 2: Поддршка на Заедницата за
развој на земјите членки 2007–2013

Тековни цени
од тоа, средства

за приближување

Белгија
Чешката реп.

Данска
Германија
Естонија
Грција

Шпанија
Франција

Ирска
Италија
Кипар
Латвија

Летонија
Луксембург

Унгарија
Малта

Холандија
Австрија
Полска

Португалија
Словенија
Словачка

Финска
Шведска

Обед. Кралство

418.610.306
2.815.506.354

444.660.796
8.112.517.055
714.658.855

3.707.304.424
7.213.917.799

6.441.965.109
2.339.914.590
8.292.009.883

162.523.574
1.041.113.504
1.743.360.093

90.037.826
3.805.843.392

76.633.355
486.521.167

3.911.469.992
13.230.038.156

3.929.325.028
900.266.729

1.969.418.078
2.079.932.907
1.825.647.954
1.909.574.420

40.744.223
1.635.417.906

0
3.174.037.771

387.221.654
1.905.697.195
3.178.127.204
568.263.981

0
3.341.091.825

0
327.682.815
679.189.192

0
2.496.094.593

18.077.067
0

31.938.190
6.997.976.121
2.180.735.857

287.815.759
1.106.011.592

0
0

188.337.515

77.662.771.346 28.544.460.460

5. Финансиска поддршка од ЕУ за  
 руралниот развој

Новиот фонд за рурален развој ќе фунционира според 
правила приспособени за повеќегодишно планирање

а) Нов финансиски инструмент

Регулативата за финансирање на Заедничката 
земјоделска политика15 (ЗЗП) овозможува создавање 
два нови фонда во 2007 година, при што секој од 
фондовите ќе финансира по еден од двата столба на 
Заедничката земјоделска политика:

• Европскиот земјоделски фонд за гаранции  
 (EAFG/ ЕЗФГ) за Столбот 1

• Европски земјоделски фонд за рурален развој  
 (EAFRD/ ЕЗФРЗ) за Столбот 2

Правилата за финансирање на Европскиот земјоделски 
фонд за рурален развој ќе бидат за нијанса различни од 
оние понудени од Европскиот земјоделски фонд за 
гаранции. Додека Европскиот земјоделски фонд за 
гаранции го финансира својот дел од ЗЗП со месечни 
пријави, финасирањето од Европскиот земјоделски 
фонд за рурален развој се базира врз „диференцирани 
одобрувања„16 и вклучува пред-финансирање, 
меѓу-плаќања и конечни плаќања.

б) Нови  фондови на располагање

Европскиот Совет, на својот состанок во Декември 
2005, се договори за новите Финансиски Перспективи 
за периодот 2007 – 2013 година. Во таа рамка, за 
руралниот развој беа наменети 69,75 милијарди Евра. 
Комисијата, во Септември 2006 година, одобри Одлука
17 за фиксирање на вкупниот буџет  за периодот 2007-
2013 година на сума од 77,66 милијарди Евра со 
вклучени задолжителни прилагодувања (modulation) 
на првиот столб (4% во 2007 и 5% потоа) како и 
трансфери за памук и тутун. Одлуката вклучува и 
пододдели во буџетските 

15 Регулатива на Советот (ЕС) бр. 1290/2005 од 21 јуни 2005 за 
финансирање на Заедничката Земјоделска Политика  OJ L-209, 
11/8/2005.
16 Според одвојувањата за финансиски обврски во буџетот за година 
Х, плаќањата може да бидат направени до крајот на годината Х+2. Ако 
со плаќањата не се потрошат предвидените средства, финансиските 
обврски автоматски престануваат да важат по истек на годината Х+2)
17 Одлука на Комисијата од 12 септември 2006 за фиксирање на 
годишниот пресек на земјите членки на сумата за поддршка на 
руралниот развој од страна за Заедницата за периодот од 1 јануари 
2007 до 31 декември 2013 година. OJ L-261/32, 22/9/2006.

дознаки по година и по земја членка (види Табела 2). За 
да се земе во предвид приклучувањето на Бугарија и 
Романија, Одлуката ќе биде дополнета за да ги вклучи 
нивните соодветни дознаки.

Европскиот Совет исто така донесе одлука дека земјите 
членки ќе можат, по свој слободен избор, да префрлат 
дополнителни износи од директните плаќања во 
максимален износ од 20% и да ги пренаменат за 
рурален развој.

07-13 вкупно
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в) Финансиска контрола

Земјите членки ќе мора да осигураат дека се поставени 
релевантни управувачки и контролни системи  во 
согласност со различните детални услови, помеѓу кои:

• јасна дефиниција на функциите на телата кои  
 што се задолжени за управување и контрола и  
 јасна распределба на фунциите во секое од  
 тие тела;
• адекватна поделба  на функциите помеѓу   
 управувачкото и контролното тело, како и  
 интерно во самите тела;
• доволно средства за секое тело за непречено  
 извршување на дадените функции;
• ефикасни механизми на внатрешна контрола;
• ефективен систем на известување и   
 надгледување (мониторинг);
• подготвеност за ревизија на    
 функционирањето на системот/ системите и  
 процедурите за да се осигурат ревизорски  
 докази;
• сигурни системи за книговодство,   
 надгледување (мониторинг) и  известување.

Според  новиот пристап, Комисијата ќе може да ги 
намали или суспендира плаќањата за обата фонда, 
додека истовремено врши проверка на сметките и 
проверка на почитувањето на правилата за да ги 
верифицира трошоците направени од земјите членки.

Раководителите на платежните агенции ќе ги поднесат 
сметките за сите барања за исплата во текот на една 
година. Ова ќе биде пропратено со изјава за точност на 
податоците. Сметките и изјавата ќе бидат огледало, на 
ниво на земјата членка, на изјавата дадена од 
Генералниот директор на Генералниот директорат за 
земјоделство и рурален развој при Комисијата.

Кон Годишните сметки ќе биде приложено  мислење од 
ревизор, како и извештај од независно ревизорско 
тело. Оваа служба за ревизија  ќе работи во согласност 
со Меѓународните ревизорски стандарди и правилата 
поставени од Комисијата.

Овие елементи би требало да го поедностават 
финансиското управување со Заедничката земјоделска 
политика преку јасното и транспарентно 
разграничување на улогите и одговорностите помеѓу 
Комисијата и земјите членки.

г) Ко-финансирање

Процентот на ко-финансирање од страна на ЕУ би било 
на ниво на оски,  од 20% и максимум од 50% (75% во 
конвергентните региони18. За Оската 2 и ЛИДЕР оската 
максимумот би бил 55% (80% во конвергентните 
региони), изразувајќи го приоритетот на ЕУ даден на 
овие оски. За најодалечените региони и Егејските 
острови, највисокиот процент за ко-финансирање ќе се 
зголеми до 85%.

6. Полезни извори на    
 информации

Европска Комисија - Генерален Директорат за 
земјоделство и рурален развој:

Рурален развој
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_en.htm

ЛИДЕР+
http://europa.eu.int/comm/agriculture/leaderplus/index.
htm

18 Земјите членки и региони каде што Бруто домашниот производ 
по жител е понизок од 75% од просекот на ЕУ
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А н е к с и  к о н П р о п и с и т е
н а  С о в е т о т  16 9 8 / 2 0 0 5

Износи и стапки на поддршка

П р е д м е т И з н о с  в о  Е У Р
и л и  с т а п к а

180 000
4 000

40 000

По трансфер или по година
Вкупен износ по трансфер
По работник годишно
Вкупен износ по работник

1 500
Од дозволените трошоци по советодавна услуга
Вкупно дозволен износ

Големина на помошта за модернизација 
на земјоделски поседи 60 %

50 %

50 %

40 %

75 %

75 %

Големина на помошта за подобрување на 
економската вредност на шумите

60 % (**)

50 %

85 % (**)

Големина на помошта за додавање 
вредност на земјоделските и шумските производи

50 %

40 %

75 %

65 %

Максимален износ за поддршка на
програмите за квалитет на прехранбени произв.

Големина на помошта за информативни и 
промотивни активности

Максимален износ за полу-одржливи 
земјоделски поседи

55 000Почетна поддршка *

Рано пензионирање 18 000

Советодавни услуги 80 %

Максимален износ за поддршка на достигнување стандарди 10 000

3 000

1 500

70 %

Од износот за соодветни инвестиции од млади 
фармери во областите спомнати во Член 36а)(I), (II), (III)
Од износот за соодветни инвестиции од други 
фармери во областите спомнати во Член 36а)(I), (II), (III)
Од износот за соодветни инвестиции од млади 
фармери во други области

Од износот за соодветни инвестиции од други 
фармери во други области
Од износот за соодветни инвестиции во 
најодалечените регионии помалите Егејски острови 
во смисла  на Прописот 2019/93
Од износот за соодветни инвестиции во Земјите 
Членки кои пристапија кон Унијата на 1 Мај 2004, за 
примена на Директивата 91/676//ЕЕС за време од 
максимум 4 години од датумот на придружувањето 
согласно со членовите 3(2) и 5(1) од истата 
директива

Од износот за соодветни инвестиции во областите 
спомнати во Член 36а)(I), (II) и (III)
Од износот за соодветни инвестиции во други 
области
Од сумата за соодветни инвестиции во 
најодалечените региони
Од сумата за соодветни инвестиции во регионите 
под според  Целта за конвергентност
Од сумата за соодветни инвестиции во други 
региони
Од сумата за соодветни инвестиции во 
најодалечените региони
Од сумата за соодветни инвестиции во помалите 
Егејски острови во смисла на Прописот 2019/93

По посед

По посед

Од дозволените трошоци за таа активност

По земјоделски посед годишно
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П р е д м е т И з н о с  в о  Е У Р  
и л и  с т а п к а

5 %, 5 %, 4 %, 3 %, 
и 2 % (***)

2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 
1,5 % и 1,5 %

100 000
100 000

80 000
60 000
50 000

25
250
150

500 (****)

200 (****)

600 (****)
900 (****)
450 (****)
200 (****)

700

150

70 %
85 % (**)

40
200 (****)

 

За 1-та, 2-та, 3-та, 4-та и 5-та година соодветноза 
производството што стигнало на пазарите до износ 
од 1,000,000 ЕУР
За 1-та, 2-та, 3-та, 4-та и 5-та година соодветно за 
производството што стигнало на пазарите над износ 
од 1,000,000 ЕУР
за 1-та година
за 2-та година
за 3-та година
за 4-та година
за 5-та година

Групи на производители: горна граница, како 
процент од производството што стигнало на 
пазарите за првите пет години од признавањето

Но не ги надминува следниве износи за првите пет 
години

Минимален износ за подрачја со недостатоци
Мин. износ за планински подрачја со недостатоци
Минимален износ за подрачја со други недостатоци

По хектар искористено земјиште
По хектар искористено земјиште
По хектар искористено земјиште

По хектар искористено земјиште

По хектар искористено земјиште

По хектар
По хектар
По хектар
По грло добиток

По грло добиток

По хектар

По хектар

500

По хектар
По хектар

Максимално почетно плаќање преку Натура 2000 
за период не подолг од 5 години
Макс. редовно плаќање преку Натура 2000

Едногодишни насади
Специјални повеќегодишни насади
Други искористени земјишта
Локални животински видови во опасност од 

Добросостојба на животните

Максимална годишна премија за покривање на 
загуби настанати поради пошумување:
- за земјоделски производители или  
 нивни здруженија
- за други лица или правни субјекти

80 % (**)Големина на помошта за трошоци за 
започнување со работа

Годишни плаќања за Натура 2000 и шумска 
околина
- минимален износ
- максимален износ

Од дозволените трошоци во регионите спомнати во 
Член 36а)(I), (II), (III)
Од дозволените трошоци во други региони
Од дозволените трошоци во најодалечените 

(1) Директива на Советот 91/676/ЕЕС од 12 Декември 1991 што се однесува на заштита на водите од загадување со нитрати од 
земјоделски извори.

(*) Поддршката за основање може да биде дадена во форма на поединечна премија до максимум 40 000 ЕУР, или во форма на 
субвенција на каматната стапка, чија што капитализирана вредност не смее да изнесува повеќе од 40 000 ЕУР. За двете форми на 
поддршка заедничката сума не смее да изнесува повеќе од 55 000 ЕУР.

(**) Не важи за тропските шуми и пошумените краеви во државна сопственост на територијата на Азорските острови, Мадеира, 
Канарските острови, помалите Егејски острови во смисла на Прописот ЕЕС 2019/93 како и француските прекуокеански департмани.

(***) Во случајот на Малта, Комисијата може да одлучи за минимум суми наменети за проидукти чие што вкупно призводство е 
многу мало. 

(****) Овие износи може да бидат зголемени само во исклучителни случаи земајќи ги во предвид специфичните околности како 
оправдување за програмите за рурален развој.
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