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Вовед  

 
Во рамките на проектот Адресирање на регионалните потреби на пазарот на трудот 

(Адулт-Рег) преку развој и сертификација на нови програми за образование на возрасни, 

развиена е програмата „Користење на ИКТ вештини и знаења во земјоделското и 

органското производство“. Проектот е финансиран од Еразмус + Програмата од 

Европска Унија. Како дел од КА2 Стратегијата за партнерство, програмата се спроведува 

преку Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност. 

Проектот е имплементиран од страна на Центарот за Доживотно Учење ЦДУ од Скопје, 

Македонија, во партнерство со: Euro Adult Association од Букурешт, Романија, DVV 

International од Бон, Германија, Институт за Развој на Заедницата ИРЗ од Тетово 

Македонија, Отворен Граѓански Универзитет Јоска Свештарот од Струмица, Македонија, 

Регионална Библиотека од Oradea Bihor Романија и Уметничко Училиште од Ramnicu 

Vulcea од Романија. 

Програмата „Користење на ИКТ вештини и знаења во земјоделското и органското 

производство“ е една од осумте програми за образование на возрасни, кои беа 

развиени како резултат на претходно спроведена студија на потребите на пазарот на 

трудот во четири региони во Македонија и Романија, вклучувајќи ги Југоисточниот 

регион, за кој и е наменета оваа програма. Студијата обезбеди навремени и сигурни 

податоци во идентификување на програми од образованието на возрасни, кои се 

релевантни и специфични за потребите на пазарот на трудот во Југоисточниот регион. 

Програмите од образование на возрасни беа развиени од страна на експерти од три 

држави: Македонија, Романија и Германија. Нивната улога беше: креирање на 

структура, развој, преглед и финализирање на програмите. 

Програмата е во процес на подготовка за нејзино сертифицирање. Врз основа на 

студијата за потребите на пазарот на трудот, се очекува оваа програма да понуди и 

обезбеди можност за подобрување на состојбата со пазарот на труд во Југоисточниот 

регион.   

 

 

Експертскиот придонес за програмата „Управување со земјоделски кооперативи“ дадоа: Маја 
Лазаревска, Игорче Николов и Проф. Д-р Билјана Атанасова.  Подготовката на програмата, 
структурата,  прегледите и финализирањето беше подготвено од страна на Центарот за 
Доживотно Учење, Euro Adult Association, DVV International и локалните партнери од Отворениот 
Граѓански Универзитет Јоска Свештарот од Струмица
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I 

Име на програмата   Искористување на ИКТ вештини и знаења во земјоделството и во органско 
производство 

II 
Опис на програмата 

 
Оваа програма е дизајнирана за лица кои сакаат да научат како да ги искористат своите ИКТ вештини и знаења за нивното земјоделско 
производство, да си ја олеснат својата работа и да бидат повеќе продуктивни. Оваа програма ќе им помогне на земјоделските 
работници да ја користат ИК Технологијата, апликациите и интернет мрежите и со тоа да се поврзат меѓусебно и со институциите. 
Корисниците на оваа програма ќе ги развијат следните вештини откако ќе научат да користат ИКТ вештини: 
 

 Вештини потребни за работа со компјутер 

 Вештини потребни за работа со мобилни уреди и паметни телефони 

 Вештини за управување со паметни напредни машини и уреди 

 Вештини за електронска комуникација со другите земјоделци и институции 

 Вештини за управување со системи за навигација 

 Вештини за финансиско работење на компјутер 

 Вештини за користење на интернет и софтвер за процесирање на текст, обработка на податоци со софтвер за табеларни 
пресметки и презентација 

 Вештини за користење на електронска пошта и социјални мрежи 
 
Исто така програмата ќе им овозможи на учесниците да научат повеќе за управувањето, главните карактеристики и реализацијата на 
достапните фондови од Инструментот за пред пристапна помош за Рурален развој (ИПАРД) на ЕУ и неговата важност во земјата. 
Програмата ќе им овозможи на учесниците да идентификуваат успешни проектни идеи, да знаат како да се информираат онлајн за  
тековните повици за аплицирање за проекти и да ги надминат пречките и проблемите при развивање и поднесување на проектите 
апликации. Учесниците ќе бидат способни да ги идентификуваат ЕУ фондовите за рурален развој (ИПАРД) и ќе бидат воведени во 
достапноста на ИПАРД 2 програмата во земјата. Програмата ќе воведе практична апликација и формулирање на проектни идеи, како и 
запознавање со критериумите за аплицирање за ИПАРД фондовите. Исто така ќе биде вклучено и нацрт изработка на деловен план и 
буџет во согласност со ЕУ критериумите, како и презентација на примери од најдобрите практики. 
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III 
Модули и резултати од учењето 

Moдули Резултати од учењето 
 

1 
 
Напредно користење на 
мобилни апликации 

 
Корисниците ќе научат како да: 

 Користат 3G/ 4G на нивните мобилни телефони 

 Користат мобилни апликации за проверка на времето на секој час, дневно, неделно и 
месечно 

 Користат мобилни апликации  за пораки и да користат размена на пораки 
 

 
2 

 
Напредни финансиски ИКТ 
вештини 

 
Корисниците ќе научат како да: 

 Користат финансиски софтвер и табеларни пресметки 

 Користат MS Office Excel или друг софтвер за правење на финансиски пресметки 
 

 
3 

 
Напредни вештини за GPS 
користење 

 
Корисниците ќе научат како да: 

 Користат Tractor Guidance (авто- пилот за култивирање, прскање, контрола на штетници и 
берба) 

 Земање мостри (собирање  мостри од почвата, користење GPS софтвер за мапирање) 

 Следење на добиток (локација на животни на големи фарми со трансмитери прикачени 
на каишникот) 

 Работа при слаба видливост на теренот како при дожд, прашина, магла и темнина. 
 

 
4 

 
Дизајн на проекти и 
аплицирање за ЕУ фондови 

 

 Да знаат каде и како да пристапат онлајн до информации за фондовите 

 Да се стекнат со општо познавање на достапноста на ИПАРД фондовите во земјата 

 Да имаат конзистентност во формулирање и решавање проектни идеи 

 Да знаат да пополнат апликација за финансирање од ИПАРД 
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 Да знаат да развијат деловен план за предложениот проект 

 Да се запознаат со новиот дизајн на 2014-2020 програмата 

 За ИПАРД 2 оперативната програма и правила за учество на програмите 

 Проектен концепт согласно барањата на ИПАРД програмата 

 Принципите на кофинансирање 

 Подготвување апликација 

 Подготвување предвиден буџет 

 Подготовка на деловен план/ технички предлог проект 

 Методи и критериуми на процесот на селекција 

 Реализација на грант проектот 

 Одобрување исплата и последователни контроли 
 

IV 
Целни Групи 

 

 Заинтересирани лица, 

 Кооперативи, 

 Индивидуални земјоделци, 

 Корисници кои сакаат да научат како можат да го користат компјутерот во секојдневниот живот 

 Корисници кои планираат да користат напредни земјоделски ИК Технологии (Е- земјоделство), 

 Индустрија за храна, оператори за рурална економија, 

 Земјоделски претприемачи, 

 Потенцијални корисници на ИПАРД програмите (Земјоделски регистрирани стопанства, кооперативи кои се регистрирани во 
Централниот регистер  во согласност  со Законот за земјоделство, правни ентитети кои се регистрирани во Централниот Регистер  
во согласност  со Законот за трговски друштва, рурални општини, јавно претпријатие за стопанисување со шуми, јавно 
претпријатие за стопанисување со пасишта, физички лица кои се регистрирани во руралната област или имаат регистрирана 
економска активност, правни лица кои се регистрирани во Центалниот регистер во ранкот на микро и мали претпријатија)  
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V 
Модули 

1 Наслов на првиот модул Општо познавање на ИКТ 

 
1.1 

 
Резултати од учењето 

 
Корисниците ќе можат да : 

 Ги препознаат можностите кои се нудат од страна на компјутерот 

 Да се запознаат со основните ИКТ вештини 

 Да знаат како да користат Интернет 

 Да знаат како да користат е- пошта 

 Да користат Интернет пребарувачи 

 Да користат социјални мрежи 

 Да знаат како да користат текстуален документ (пишување текст, форматирање, 
уредување табели, вметнување слики) 

 Да знаат како да користат софтвер за табеларни пресметки (форматирање, 
користење  формули и функции за математички и други пресметки, вметнување 
различни типови на графици) 

 Да знаат како да користат софтвер за презентација (селекција на презентациски 
елементи, вметнување анимации, поставување на време за промена на 
слајдовите во една презентација) 

 Да знаат како да користат онлајн форуми 

 Да знаат како да се регистрираат и да пополнат онлајн апликации 

 Да знаат како да користат финансиски алатки 
 

1.2 
 
Индикатори  
 
 

 

 
1.3 

 
Времетраење  

 
Модулот ќе се спроведе на следниот начин: 
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Пракса 6 часови 

Теорија  12 часови 

Оценување  2 часови 

Вкупен број часови  20 часови 

  
 

 
1.4 

 
Статус (Задолжителен или изборен) 

 
Да / Задолжително присуство на најмалку ¾ од предавањата 
 

 

Методологија: 

 

 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практично 
решавање на 
проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на 
есеи  

 Видео презентации   Доделување улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  

 Лаборатории  
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  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 

Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

 Електронско тестирање  
  

 
 
 

Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     

 

 
Оценување: 
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  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање вештини на терен     
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа    Квизови   Проверка дали корисниците знаат да 
ги користат предвидените алатки 

 
 Проверка дали корисниците знаат како да 

користат ИКТ алатки и апликации 
 Проверка дали корисниците знаат како да го поробрат нивното 

земјоделско производство со помош на ИКТ алатки 
 

 
 
 

1.5 Tема 1  Основи на оперативни системи и Интернет 

 

Опис: 

 Основни компјутерски термини 
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Корисниците ќе можат да научат што е компјутер, неговата хардверска организација што е: микропроцесор, за што служи 

компјутерската меморија, да се запознаат со комуникациските единици и периферни уреди, 

 

 Оперативни системи (Windows и/ или Linux) 

 

Корисниците ќе можат да се запознаат со користењето и прилагодувањето на кориснички интерфејс, BASICS, икони и објекти, 

Windows, контролен панел, останати прилагодувања, да знаат што се папки (фолдери), Организација на податочниот систем, 

користење на Интернет пребарувачи, користење на надворешни мемории, работа со папки фајлови и објекти, пребарување низ 

папки и податоци, основни термини во работењето со мрежи, дефиниција на ресурси, компјутерски мрежи и интернет, системско 

безбедносно одржување, одржување на целиот систем, сигурносен режим (Safe Mode), програми за системско одржување, 

безбедност на програми, Windows програми - Notepad, WordPad, Paint, Clipboard, MS- DOS команди и програми 

 

 Интернет 

 

Основи, Што е интернет? За што се користи? Концептот на Интернет, Интернет/ Интранет, пристап до Интернет, користење на 

Интернет пребарувачи, работа со www, пребарување низ интернет (сурфање) 

 

 Електронска пошта 

 

Конфигурација на е- пошта клиент, синтакса на е-пошта адреси, организација на е-пошта пораките во папки, креирање, праќање 

и примање е- пошта, користење  адресна книга, е-пошта прикачувања, безбедност на е- пошта, дигитални потписи, користење 

Интернет е- пошта, FTP сервери и FTP клиенти, заштита од вируси 

 

1.6 Tема 2 Канцелариски пакет: Софтвер за процесирање на текст, Софтвер за работа со табеларни 

пресметки, Софтвер за презентација 
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Опис:  
 
I. Софтвер за процесирање текст: 
 

 работна површина и можностите на оваа апликативна програма 

 стартување, отворање на нов документ, отворање на стар документ, снимање и излегување од програмата 

 менување на фонтови, големини и видови 

 параграф, видови, форматирање параграф 

 нумерирање страници на документ 

 хедер и футер| копирање текст, промена 

 одбирање алатки кои ќе се прикажат на екран (икони на брзо достапни команди) 

 креирање на нумерирани и означени листи|форматирање на страна, големина и маргини 

 принцип на набројување и користење соодветни алатки  

 вметнување табела 

 форматирање табели во Word или друг софтвер за текст 

 манипулација со ќелии на табела 

 вметнување на слика 

  цртање во Word или друг софтвер за текст  

 печатење документ 

 поставување параметри на страна 

  преглед на документ пред печатење 

 поставување параметри за печатење 

II. Софтвер за табеларни пресметки: 

 Стартување и излез од програмата Excel или друг софтвер за процесирање табели 

 Изглед на работниот прозорец 
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 работа со документи (book) 

 форматирање работен лист 

 внесување на податоци во работен лист 

 селектирање и движење во работен лист 

 селектирање ќелии 

 селектирање редови и колони 

 промена на големина на ред и колона 

 копирање, поместување и бришење ќелии 

 форматирање ќелии ( избор на фонт, стил, големина, боја, подвлекување, ефекти) 

 дефинирање формат на различни категории податоци 

 подредување податоци (alignment) 

 форми на рамки на келии (borders) 

 избор на позадина на ќелија (patterns) 

 примена на формули и основни функции 

 основни математички операции (збир-SUM, минимална вредност MIN, максимална вредност MAX, средна вредност AVERAGE, 

креирање графикон од типот pie, line, bar, column 

 

 

III. Софтвер за презентација: 

 Стартување и излез од програмата PowerPoint или друг софтвер за изработка на презентации 

 Изглед на работниот прозорецот 

 отворање нов документ, отворање стар документ, снимање и излегување од програмата 

 основни елементи во една презентација( slide layout, slide design, slide transition) 

 внесување анимација на слајдовите 
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 временско поставување на прикажувањето на слајдовите во презентацијата 

2 Наслов на вториот модул ИКТ алатки и апликации за подобрување на земјоделското производство 

 
2.1 

 
Резултати од учењето 

 
Корисниците ќе можат да : 
 

 Користат паметен телефон 

 Користат 3G и 4G 

 Користат мобилни апликации за временска прогноза 

 Користат мобилни апликации за праќање пораки 

 Користат GPS навигација 

 Примаат известувања и билтени за најновите земјоделски трендови 

 Ги разберат, знаат и користат апликациите за најновите земјоделски техники и 
органско производство 

 Користат земјоделски вештини за основните принципи на конверзија, 
сертификација и органско производство базирано на законот во земјата. 

 
 

 
 

2.2 

 
 
Индикатори  

 
1. Број на земјоделци кои претходно посетувале ИКТ курсеви 
2. Број на настани за подигнување на свеста 
3. Корисници кои сакаат да ги користат ИКТ вештините во нивниот секојдневен живот 

и земјоделско производство  
 

 
2.3 

 
Времетраење  

 
Бројот на часови за имплементирање на модулот е прикажан во табелата подолу: 
 
Пракса 12 часови 
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Tеорија  24 часови 

Оценување  2 часови 

Вкупен број часови 38 часови 

 

 
 

 
2.4 

 
Статус (Задолжителен или изборен) 

 
Да/ Задолжително присуство на најмалку ¾ од предавањата 

 
 
Методологија: 
 
 

 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практично 
решавање на 
проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на 
есеи  

 Видео презентации   Доделување улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  

Професионално 
менторство  

 Квизови 
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Набљудување    Симулации Самонасочено учење 
 

 Електронско тестирање  

 

 

Опрема и материјали  

 
 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  
 

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 

 Магазини и брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     

 

 

Оценување: 
 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање проблеми     
              

  Работа во група и симулации  
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  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање вештини на терен     
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  

  Лични интервјуа    Квизови   

 Проверка дали корисниците знаат да ги 
користат предвидените алатки 
 
 
 
 
 
 

 Проверка дали корисниците 
знаат како да користат ИКТ 
алатки и апликации 
 

 Проверка дали корисниците знаат како 
да го поробрат нивното земјоделско 
производство со помош на ИКТ алатки 
 

  

2.5 Tема 1   Органско Производство  

 
Опис:  
 

- Вовед во органско земјоделство, органска храна и легислатива.. Прилагодување кон органско производство, стандарди и 
закони.  

- Постепено конверзирање кон органско производство. Влијание на органското земјоделство на животната средина. 
- Иновативни методи за управување со агрономските практики и заштитата на растенијата во органското производство. 

Прихрана, штетници, болести и плевели, алтернативи на фунгициди, плодност на почвата. 
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- Био пестициди – концепт, улога, значење и користење во органското производство, секундарни метаболити и природна заштита 

на растенијата.   

- Идентификување на нови извори на органски прихранувачи, адаптација и зачувување  на земјоделските техники и технологии 

кон органските системи, развој на системи за плитко и длабоко орање, развој на лесни и прецизни системи и алатки за 

прогнози.  

- Сертификација на производство, продажба, субвенции.  
 

2.6 Тема 2 Мобилни апликации и автоматизирани системи во земјоделското производство 

 
Опис:  

 Што се мобилни апликации? 

 Безжични технологии, 

 Глобален систем за позиционирање (ГПС) 

 Системи за географска информација 

 Компјутерски контролирани уреди (автоматизирани системи) 

 Апликации за паметни телефони во земјоделството 

 Радио фреквенции за идентификација (РФИ)  
 
 

3 Наслов на третиот  модул Дизајн на проекти и аплицирање за ЕУ фондови 

 
3.1 

 
Резултати од учењето 

Учесниците на обуката ќе  

 формулираат и решат проектни идеи 

 стекнат општо познавање на достапноста на ИПАРД фондовите во земјата 

 знаат да пополнат апликација за финансирање од ИПАРД 

 знаат да развијат деловен план за предложениот проект 

 научат за  новиот дизајн на 2014-2020 програмата 



Одговор на регионалните потреби на пазарот на труд преку развој и сертификација на нови програми за возрасни 
Проект финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија.  Број на проектот 2015- 1-MK01-KA204-002828 

 

     

18 
 

Центар за доживотно учење Скопје, DVV International Бон, Асоцијација EURO ADULT EDUCATION Букурешт,  ОГУ Јоска Свештарот Струмица,  Библиотека Gheorghe Sincai на областа Бихор Орадеа,  Народна 
школа за уметност и занаети Рамнику Вулчеа, Институт за Развој на Заедницата Тетово. 

 се запознаат со ИПАРД 2 оперативната програма и правила за учество на 
програмите 

 знаат што е проектен концепт согласно барањата на ИПАРД програмата 

 научат кои се принципите на кофинансирање 

 информираат како да подготват апликација 

 научат што е потребно за подготвување на предвиден буџет 

 знаат како се одвива подготовка на деловен план/ технички предлог проект 

 знаат кои се методи и критериуми на процесот на селекција 

 како да се реализира грант проектот 

 како се одобрува исплата и како се спроведуваат последователни контроли 
 

3.2 Индикатори   Број на поддржани проекти 

 Број на претпријатија кои реализирале проекти за модернизација 

 Број на создадени работни места 
 

3.3 
 
Времетраење  
 
 
 
 
 
 

 
пракса 8 часови 

теорија  24 часови 

оценување 2 часови 

вкупно 34 часови 
 

 
3.4 

 
Статус (Задолжителен или изборен) 

 
да/присуство најмалку на ¾ од часовите 

   
 
Методологија: 
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 Предавање  Вежби во мали 
групи и парови  

 Практично 
решавање на 
проблеми  
 

 Дебати   Индивидуална 
настава  

  Презентации  Индивидуална 
работа  
 

  Елаборација   Дискусии во група   Домашна работа  

 Визуелизација   Студии на случај  Практична настава 
на работно место  
 

 Вежби за 
класификација  

 Подготовка на есеи  

 Видео презентации   Доделување улоги  
 

Работилници   Вежби за 
идентификување  
 

 Лаборатории  

  Преглед од другите 
ученици  
 

 Анализи на 
примери 

 Сведоштва од 
практичари  
 

Професионално 
менторство  

 Квизови 
 
 
 

 

 

Опрема и материјали  

 Проектор   Компјутер     Tаблети   Интернет конекција  Флипчарт 

  Маркери во 
различни бои  

   А4 Хартија    Meтапланови   Пенкала  Бела табла  



Одговор на регионалните потреби на пазарот на труд преку развој и сертификација на нови програми за возрасни 
Проект финансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија.  Број на проектот 2015- 1-MK01-KA204-002828 

 

     

20 
 

Центар за доживотно учење Скопје, DVV International Бон, Асоцијација EURO ADULT EDUCATION Букурешт,  ОГУ Јоска Свештарот Струмица,  Библиотека Gheorghe Sincai на областа Бихор Орадеа,  Народна 
школа за уметност и занаети Рамнику Вулчеа, Институт за Развој на Заедницата Тетово. 

  Лепило   Папки    Картички  Спојувалки   Брошури 

 Слики / цртежи  
 

 Книги   Работни тетратки/ 
дневници  
 

 Материјали за 
настави подготвени од 
обучувачот 
 

 Магазини и 
брошури 
 

 Интерактивни табли  
 

 Лепенки     

 

 

Оценување: 
 

  Тестови за утврдување на знаењата        
         

  Електронско тестирање              Завршно тестирање 
 

  Решавање проблеми     
              

  Работа во група и симулации  

  Аплицирање на знаењата низ практични примери         
 

  Тестирање вештини на терен     
         

  Симулации                     Домашна работа  
 

  Групни Вежби                     Прашалници               Практични вежби  
 

  Преслушување од експерти 
 

  Проектни задачи   Усмен испит  

   Игра со улоги  
 

  Логови    Наставни листови  
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3.5 Тема 1 ЕУ регулативи за имплементација на политиките за рурален развој и целите на ИПАРД 

програмата 

 
Опис: 
 

 Заедничка земјоделска политика на ЕУ 

 Регулативата 231/2014 за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош ИПА 2; Регулативата 447/2014 за 
имплементирање на Регулативата 231/2014 за воспоставување на ИПА 2 

 ИПАРД Секторска спогодба 

 ИПАРД програма 

 Главни цели на ИПАРД програмата 

 Да го поддржи економскиот, социјалниот и територијалниот развој со поглед на разумен, одржлив и инклузивен развој низ 
развој на физички капитал  

 Да го поддржи напреднатото усогласување на земјоделскиот сектор со ЕУ правилата, стандардите и политиките со поглед кон 
ЕУ членството  

 Да обезбеди рамка за инвестирање на индивидуални проекти на фарми и нивни активности во руралните области врз основа на 
економски, еколошки и социјални приоритети дизајнирани на национално ниво  

 Да ги адресира предизвиците за климатските промени со промовирање на ресурси за ефикасност и обновливи извори на 
енергија 

 
 
 
 

3.6 Тема 2 Опис на ИПАРД мерки и заеднички прифатливи критериуми 

 
Опис: 
 
Актуелни ИПАРД 2 мерки - опис: 
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 Оска 1 – Подобрување на ефикасноста на пазарите и имплементирање на стандардите на заедницата  
• Мерка: Инвестиции во материјални средства во земјоделски стопанства 
• Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибини производи  

 

 Оска 3 – Развој на руралната економија  
• Мерка:  диверзификација на фармите и развој на бизниси 
• Техничка помош  
• Мерка: Инвестиции во рурална јавна инфраструктура 

 
Нови мерки во  ИПАРД 2: 

• Подготовка и имплементација на стратегии за рурален развој 
• Советодавни служби 

 
Општи барања за поддршка 

• Националните стандарди да бидат почитувани 
• Економска одржливост на земјоделското стопанство 
• Видови на прифатливи инвестиции 
• Прифатливи критериуми утврдени во програмата ИПАРД 2, обврски и други обврски за кои се бара поддршка  
• Приоритетни сектори 
• Критериуми за избор 
• Висина на финансирање (Вкупни јавни  трошоци 75%ЕУ-25% MK нема да го надминат плафонот од  60% од вкупните 

прифатливи трошоци на инвестицијата) 
• Индикативен буџет за ИПАРД 

 

3.7 Тема 3 
Опис на Критериуми и технички предлог проект / Изработка на бизнис план и 

имплементација на проекти 

 
Опис: 
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 Кои документи треба да се достават: Формулар за аплицирање; деловен план/технички предлог проект; техничка 
документација 

 Што се случува ако апликацијата во рамките на мерката е одобрена, како  подносителот на барањето треба да го 
заврши тој проект пред да поднесе барање за конечна исплата  

 Кога треба да започне инвестицијата, како се  одвива потпишувањето договор со ИПАРД агенцијата; 

 Кои се условите на ЕУ за видливост и како треба да се почитуваат; 

 Како се врши одобрување на исплата (врз основа на кои документи  и како тие го докажуваат реализирањето на 
активностите и нивна прифатливост) 

 Како се спроведуваат  последователни контроли во рок од 5 години после конечната исплата   
 

VI 
Методологија 

  
Методологијата за имплементирање на програмата се содржи од повеќе методи кои ќе бидат имплементирани со предавања во 
училница како и на терен и практична работа. Делот кој ќе се спроведува во училница вклучува електронско учење и практични вежби.  
Методите кои ќе се користат во текот на имплементацијата на програмата се дефинирани според спецификите на секој од модулите. 
  
Тие вклучуваат: презентации, видео презентации, литература, тестови, практична работа, учење дома, консултации, прашалници.  
 

VII 
Опрема и материјали 

 
Со оглед на специфичноста на програмата, за нејзино спроведување потребна е модерна ИКТ опрема. Тоа вклучува компјутери, 
проектори, таблети и неопходни мрежни поврзувања и интернет.  
Како надополнување потребни се и бели табли, флип чарт табли, соодветни материјали како хартија, маркери, флип чарт хартија, 
лепенки итн.  

VIII 
Оценување  
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Оценувањето на стекнатите знаења ќе се одвива по модули. Модулите кои се однесуваат на ИКТ вклучуваат методи за проценка со  
практични примери, симулации, и проверки за стекнати ИКТ вештини. Исто се вклучени различни практични тестови проекти, тестирања 
и работа во групи.  
 
Времетраењето на оценувањето е дефинирано за секој модул одделно.  
Оценувањето се спроведува на крајот од секој модул. Знаењата за програмата се потврдуваат со собирање на оценките за секој завршен 
модул.  Учесниците ја завршуваат целосно програмата штом ги  завршат сите модули.  
 

IX 
 Критериуми за влез во програмата 

 
Лица кои се постари од 17 години. Учесниците не е е неопходно да имаат познавања од ИКТ.   
 

X 
Временска рамка за спроведување на програмата 

 
 

 Moдул 1 Moдул 2 Moдул 3 Вкупен број часови 

Теорија 12 24 24  60 

Пракса 6 12 8 26 

Оценување  2 2 2  6 

Вкупен број часови 20 38 34 102 
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