
 

 
 

Проект: „Заедно сме посилни“ 

„Подобра 

иднина“ 

Пробиштип 

Проектот е имплементиран од: 

Проектот е финансиран 

од Европската унија. 
„Овчеполски 

еко производи“ 

Мустафино 

 

Проектот „Заедно сме посилни“ е имплементиран од Здружението за рурален развој „ЈАВОР“ – 

Зрновци во соработка со партнерите: Здружение на производители и потрошувачи на органски 

производи „Овчеполски еко производи“ – Мустафино и Здружение на граѓани „Подобра иднина“ 

од Пробиштип. 

 

Проектот е финансиран од Европската унија преку јавниот повик за финансирање на проектни на 

граѓанските организации за поддршка на мултиетничката соработка и младинското 

претприемништво, објавен во рамки на проектот„Заедно за успех: млади претприемачи, 

движечка сила за добри меѓуетнички односи”, исто така финансиран од Европската Унија преку 

програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 

 

Проектно резиме 

КАТЕГОРИЈА ИНФО 

Земја/град и/или регион  Македонија / Мустафино, Зрновци, Пробиштип 

Источен регион / Општина Зрновци, Општина Свети Николе и 

Општина Пробиштип 

ИПА компонента / 

(национална или регионална) 

Програмска година  

Национална 

2014 - 2015 

ИПА мерка / 

Проектна референца 

ИПА 2 

Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 – 2015 

Наслов Заедно сме посилни 

Краен корисник Здружението за рурален развој „Јавор“ – Зрновци (проектен 

координатор) 

Таргет група: 20 припадници на ромска, турска и влашка 

националност од општините Зрновци, Пробиштип и Св. 

Николе. 

Партнери 
- Здружение на производители и потрошувачи на 

органски производи „Овчеполски еко производи“ – 

Мустафино; 

- Здружение на граѓани „Подобра иднина“ – Пробиштип.   

Преглед Интегрирање на претприемачи од немнозински етнички 

заедници во програми за поддршка и вмрежување 
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Контекст 
Главни активности: 

- Обука за јакнење на институционалниот капацитет на 

ЗППОП Овчеполски еко производи, ЗГ Подобра иднина 

и ЗРР Јавор (развој на вештини за вмрежување, 

организација и управување со финансии); 

- Обука за основите на претприемништвото и можности 

за користење на национални и странски програми и 

фондови за финансирање на  претпримачи и постоечки 

бизниси во рурални средини;  

- Набавка и поставување на 6 фокус фарми - пластеници 

за органско производство; 

- Теоретска обука за органско пластеничко 

производство; 

- Практична обука за органско пластеничко 

производство; 

- Организирање на настан за вмрежување на 

предприемачите со бизнис секторот; 

- Подготовка и печатење на промотивен флаер за 

проектот; 

- Медиумска промоција на проектот. 

Главни цели 
Општа цел на проектот: Јакнење на претприемништвото кај 

младите лица од ромска, турска и влашка националност во 

руралните средини во општините: Зрновци, Св. Николе и 

Пробиштип. 

Специфична цел 1: Јакнење на теоретските знаења и вештини 

за претприемништво и отпочнување на сопствен бизнис кај 

немнозинските етнички групи во општините Зрновци, Св. 

Николе и Пробиштип. 

Специфична цел 2: Воспоставување на 6 фокус фарми кај 

потенцијални претприемачи  за извршување на теоретска и  

практична обука за пластеничко производство на органска 

храна 

Специфична цел 3: Вмрежување на производители и бизнис 

секторот од целните општини. 

Специфична цел 4: Јакнење на институционалниот капацитет 

на организациите партнери во проектот. 

Влијание/Исходи/Резултати? 
- Обучени 20 лица за основите на претприемништвото; 

- Обучени 20 лица за основите на органското 

производство во пластеници; 
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- Воспоставени 6 фокус фарми за органско пластеничко 

производство од 300 м2 како центри за обука на 

заинтересирани претприемачи  од трите општини и 

набавено семе за производство; 

- Најмалку 3 склучени договори за договорно 

производство и откуп на органски земјоделски 

производи; 

- Создавање на долгорочно партнерство и размена на 

искуства и знаења помеѓу трите невладини 

организации; 

- Вмрежување и размена на знаења, информации и  

искуства помеѓу претприемачите од општините 

Зрновци, Пробиштип и Св. Николе; 

- Подобрен институционален капацитет на трите 

здруженија. 
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Project summary 

FIELD INFO 

Country/City and/or 

Region 

Macedonia/ Mustafino, Zrnovci, Probistip 

East region / Municipality of Zrnovci, Municipality of Sveti Nikole and 

Municipality of Probistip 

IPA Component/ 

(national or regional) 

Programming year  

National 

2014 – 2015 

IPA Measure/ 

Project Fiche Title 

IPA 2 

Civil Society Facility & Media 2014 – 2015 

Title Together we are stronger 

Final beneficiary Association for rural development “Javor” – Zrnovci  

Target group: 20 representatives of the Roma, Turkish and Vlach 

nationality from the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole. 

Partners 
- Association of producers and consumers of organic products 

‘Ovcepolski eko proizvodi’ – Mustafino; 

- Citizens Association ‘Podobra idnina’ – Probistip.    

Abstract Integrating entrepreneurs from minority ethnic communities in support 

programs and networking in focus areas. 

Context Main activities:  

- Training for strengthening the institutional capacity of 3 NGO-s 

(development of skills for networking, organisational and financial 

management); 

- Training on the basics of entrepreneurship and opportunities for 

the use of national and foreign programs and funds for financing 

entrepreneurs and existing businesses in rural areas; 

- Purchase and installation of 6 focus farms - greenhouses for 

organic production; 

- Theoretical training for organic production in greenhouses; 

- Practical training on organic production in greenhouses; 
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- Organisation of networking events for entrepreneurs with the 

business sector; 

- Preparation and printing of promotional flyer for the project; 

- Media promotion of the project. 

Objectives 
Overall objective of the project: Strengthening entrepreneurship skills 

among young Roma, Vlach and Turkish nationalities in rural areas in the 

municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole. 

Specific objective 1: Strengthen the theoretical knowledge and skills for 

entrepreneurship and starting their own business with minority ethnic 

groups in the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole. 

Specific objective 2: Establish 6 focus farms among potential 

entrepreneurs to carry out theoretical and practical training for 

greenhouses production of organic food. 

Specific objective 3: Networking of producers and businesses in the 

targeted municipalities. 

Specific objective 4: Strengthen the capacities of partner organisations in 

the project. 

Impact/Output/Result? 
- 20 people trained on the basics of entrepreneurship; 

- 20 people trained on the basics of organic production in 

greenhouses; 

- Established 6 focus on organic farms greenhouses production of 

300 m2 as training for interested entrepreneurs from the three 

municipalities and purchased seed production; 

- At least 3 contracts concluded for contract manufacturing and 

purchase of organic agricultural products; 

- Creation of a long-term partnership and exchange of experiences 

and knowledge between the three NGOs; 

- Networking and exchange of knowledge, information and 

experiences between entrepreneurs from the municipalities of 

Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole; 

- Enhanced institutional capacity of the three associations. 

 

 

 

 

 


