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TWINNING PROJEKT I FINANCUAR NGA BASHKIMI EUROPIAN
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PRODHIMI ORGANIK
BUJQËSOR DHE MBROJTJA
E CILËSIS SË PRODHIMIT
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Ky publikim është përgaditur me ndihmën e Unionit
Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është
përgjegjësi vetëm e twinning partneriteti dhe në
asnjë mënyrë nuk reflekton opinionin e Unionit
Evropian.
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Keshilltare e proektit prej shtetit perdorues
Biljana Taleska
Departamenti per standart dhe kualitet
te prodhimeve bujqesore, MBPU
rr. Aminta Treti, 2 1000 Shkup
Tel: + 389 2 3161 710
e-mail: biljana.taleska@mzsv.gov.mk
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Keshilltar iproektit rezident
Luca Gangheri
MBPU
rr. Aminta Treti, 2 1000 Shkup
Tel: +38971997141; +39 3357296459
e-mail: l.gangheri@mpaaf.gov.it
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Udheqesi I proektit te shtetit-perdorues
Maja Lazarevska
Departamenti unionit evropian, MBPU
rr. Aminta Treti, 2 1000 Shkup
Tel: +389 2 134 477
e-mail: maja.lazareska@mzsv.gov.mk
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Udheheqesi I proektit te shtetit anetar
Mario Montanari
Regjion Емilija Romanja
Director general per bujqesi dhe ekonomin e peshkataris
dhe menaxhimin e gjuetisë
Tel: +39 051 5274684
e-mail: mmontanari@regione.emilia-romagna.it
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Për më shumë informacione:
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Projekti është i financuar nga Unioni Evropian

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
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percaktimin e produkteve organike në treg në
pajtueshmëri me rregulloren e Bashkimit Evropian
dhe sjelljen e procedurave për analizë të produkteve
organike bujqësore me qëllim për të hetuar praninë
e pesticideve të ndaluara.
Propozim për formimin e bazës kombëtare të
dhënave për operatorë (prodhuesit, përpunuesit,
tregtarët,etj) dhe regjister të farës organike .
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S kontrolluese për
Krijimi i drejtimeve dhe i listave

•

• Organizata joqeveritare

Baza e formuar e të dhënave për produktet me emër
gjeografik dhe specialitet;
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• Fakulteti për bujqësi

•

• Bashkimi Kombëtar i Shoqatave të Prodhuesve
të ushqimit organik Shoqatat e prodhuesve /
përpunuesve të ushqimit

Sistemi i Përcaktuar për mbikëqyrjen e trupave
private të kontrollit dhe procedurat për të mbrojtur
prodhimet nga çdo përdorim të drejtpërdrejtë apo të
tërthortë komercial të një emëri të regjistruar;
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• Ispektorati shtetëror I bujqësis

• Institute për bujqësi

•

• Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

• Organet kontrolluese
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• Agjencia për ndihmë finansiare në bujqësin
dhe zhvillimit rural
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• Ministria e bujqësis,pylltaris,administrimit të
Ujërave

Palet kryesore të interesuara:
• Instituti i akreditimit

Procedurat e miratuara për kualitet të sistemit të
cilësis dhe plane për kontroll, me mekanizmat e
menaxhimit të sistemeve të cilësisë evropiane dhe
procedurave institucionale për regjistrimin e
produkteve të shtetit - perdorues;
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Qëllimi i grupit

Në zonën e prodhimit organik qëllimi është të
formohen organe profesionale kompetente për
zbatimin dhe zhvillim plotësues të legjislacionit dhe
përshtatshmërin e strukturave institucionale për
shkëmbim të informatave, kontrollit, certifikimi I
prodhimeve bujqësore organike dhe mbikëqyrje mbi
trupat kontrolluese dhe të drejtohet nga regjister
funksional të prodhimeve organike. Mëtutje, të
mundesohet trajnim profesional të kapacitetit të
burimeve njerëzore në kuadër të laboratoris
shtetërore fitosanitare i cili do të jetë në gjendje për
të kryer testet e nevojshme të lidhura me prodhimin
organik.

Fuqizimi i burimeve njerëzore në aspektin e trajnimit
profesional dhe sistemit të vendosur të menaxhimit
në mënyrë që të zbatojnë legjislacionin dhe
menaxhimin të politikave;
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Qëllimi është për të përmirësuar funksionimin e
departamenteve për prodhim organik dhe mbrojtjen e
cilësis dhe të lehtësohet hyrja e shtetit në Bashkimin
Evropian si dhe të forcohet roli I shtetit në tregun global
në kushtet e konkurencës.

Qëllimi kryesor I proektit në zonën e Mbrojtjes së
cilësisë të prodhimeve bujqësore është të vendoset
sistem për cilësi të prodhimeve dhe të inkurajojë
ndryshueshmërin e prodhimeve bujqësore ushqimore.

N

Qëllimi kryesor I këtij proekti është finansuar nga
Bashkimi Evropian i titulluar ’’prodhimi organik bujqësor
dhe mbrojtja e cilësis së prodhimeve bujqësore„ është
të forcoj kapacitetet administrative në bujqësi dhe për
zbatimin e politikës për zhvillim rural.

Rezultatet e pritura të projektit
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Në pjesën e prodhimit organik bujqësor dhe mbrojtjes
së cilësis së prodhimit bujqësor,shteti- përdorues ka
themeluar strukturat themelore institucionale dhe e ka
miratuar legjislacionin kyç dhe masat strategjike me
qëllim për të rritur vlerën e shtuar të prodhimeve lokale
bujqësore dhe prodhimit bujqësor organik.

Dy zona të veprimit
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Hyrje në projekt
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