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Бр. АКТИВНОСТ ОПИС 
ОЧЕКУВАН 

РЕЗУЛТАТ - аутпут од 
активноста 

ПЕРИОД НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

(од-до) 
ЛОКАЦИЈА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Подготвителни 
активности за 
спроведување на 
Програмата за 
финансиска 
поддршка на 
руралниот развој за 
2011 година. 

Обука на 27 вработени 
од АПРЗ за Програмата 
за финансиска 
поддршка на руралниот 
развој за 2011 година. 
Подигање на комплети 
барања. 

Обучени и информирани 
советници на АПРЗ за 
Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој 
за 2011 година. 
Подигнати 2200 комплети 
барања. 

17.10.2011 АФПЗРР - 
Скопје 

Подготовка на 
презентации, 
известувања, објави и 
нивно печатење. 

Подготвена презентација и 
печатен материјал за 
информирање на јавноста. 

Октомври 2011 Дирекција 

Работна средба со 
раководителите на 
Регионалните центри и 
работните единици. 
(презентација на 
акциониот план, 
преглед на Програмата 
и делегирање на 
обврски и 
задолженија). 

Информирани и едуцирани 
советници од 30 градови кои ја 
следат дефинираната 
процедура. 

Октомври 2011 Дирекција 

2. Спроведување на 
Програмата за 
финансиска 
поддршка на 
руралниот развој за 
2011 година. 

Организирање и 
спроведување на обуки 
на потенцијални 
корисници по Работни 
единици 
(претставување на 
мерките и 
критериумите - 
опфатеност од 20-30 
земјоделци по средба. 

Реализирани 90 информативни 
средби со опфат на околу 2000 
потенцијални корисници. 

Октомври - 
Ноември 2011 

30 Работни 
единици во 
населени места 



Организирање и 
спроведување на обуки 
на потенцијални 
корисници по 
Дисперзирани 
канцеларии 
(претставување на 
мерките и 
критериумите - 
опфатеност од 20-30 
земјоделци по средба. 

Реализирани 120 информативни 
средби со опфат на околу 3000 
потенцијални корисници. 

Октомври - 
Ноември 2011 

44 
Дисперзирани 
канцеларии во 
рурални 
средини 

Организирање и 
спроведување на обуки 
на потенцијални 
корисници во рурални 
населени места 
(претставување на 
мерките и 
критериумите - 
опфатеност од 20-30 
земјоделци по средба. 

Реализирани 120 информативни 
средби со опфат на околу 3000 
потенцијални корисници. 

Октомври - 
Ноември 2011 

120 рурални 
населени места 
според барање 
на 
потенцијалните 
корисници 

Дистрибуција на 
апликациите по 
Работни единици од 
страна на 
Регионалните Центри. 

Дистрибуирани материјали до 
30 РЕ. 

Октомври 2011  

Дистрибуција на 
апликациите по 
дисперзирани 
канцеларии. 

Дистрибуирани материјали до 
44 ДК. 

Октомври 2011  

 


