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Струшките  земјоделци ќе можат и оваа година да конкурираат за Програмата за 
рурален развој за 2012 година, која се очекува од страна на  Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство да биде  објавена во наредниот период.

      

 

  

Тоа  е популарната Програма наречена „педесет проценти“ и се однесува за  набавка на
земјоделска механизација. Земјоделците од струшкиот регион  при аплицирањето за
оваа програма ќе мора да исполнуваат одредени  критериуми, меѓу кои да бидат
евидентирани во регистерот на земјоделски  стопанства, земјоделци кои се осигурани
по основ земјоделец, како и  земјоделци на кои земјоделството им е дополнителна
дејност, информираат  од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството во
Струга.

  

- Тоа е онаа програма 50 %, што значи набавка на механизација-  трактори и друга
опрема во земјоделството за која што најпрво  земјоделците конкурираат, односно
бараат да им биде одобрена набавката, а  ако им биде одобрена и ако склучат
договор потоа добиваат 50 % назад од  инвестираните средства,  појаснува
раководителот на работната единица од  Струга Слаѓана Калајџиеска - Бебекоска.
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Средствата за оваа Програма се различни секоја година. Интересот кај  земјоделците во
струшко од година во година се зголемува, но при изборот  предност имаат оние кои
плаќаат пензиско и здравствено осигурување,  објаснува Слаѓана Калајџиеска -
Бебекоска.

  

- Средствата секоја година се различни, има ограничувања. Многу пати  се случува
да имаме голем број кои конкурирале за оваа Програма, но не  ќе можат сите да
добијат. Предност им се дава на оние кои ги плаќаат  придонесите за пензиско и
здравствено осигурување  по основ земјоделец.  Интересот секоја година се
зголемува и се повеќе има заинтересирани  земјоделци.

  

Исто така за овој начин на поттикнување на развојот на земјоделското  стопанство во
струшко има интерес и кај млади земјоделци од осумнаесет  до четириесет години кои се
регистрирани како земјоделци и кои се  занимаваат со земјоделска дејност, додаваат од
Агенцијата за  поттикнување и развој на земјоделството од Струга.

  

 

  

БП Радио
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