УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2007 ГОДИНА
Корисници на финансиските средства по Програмата можат да бидат:
1. Земјоделски производители членови на регистрирани Земјоделски здруженија
за органско производство ;
2. Правни лица со дејност е земјоделско производство и преработка на храна ;
3. Правни лица со дејност едукација, тренинг, консалтинг ;
4. Образовно Научни институции, Советодавни организации;
5. Земјоделски органски здруженија и нивни Сојузи ;
Во 2007 година финансиски се поддржува растителното органско
производство, органско сточарство, органската преработка, како и конверзија
во органско земјоделско производство, со приложен сертификат за производна
2006/2007 година.
За користење на средствата по мерките под точка 1, 2, 3, и 4 од Програмата,
корисниците предходно треба да пополнат Апликациона листа за органско
производство во локалната канцеларија на Агенцијата за поттикнување и развој на
земјоделството најкасно до 31. 05. 2007 година.
До 30. 11. 2007 година барателот на средствата до МЗШВ како доказ за
органско производство и успешно завршен период на конверзија треба да достави:
1. Договор за вршење стручна контрола и сертификација со правно лице
акредитирано за вршење стручна контрола во органското земјоделство, со
податоци за инспектирани површини, грла, откупни пунктови,
2. Договор за цената на услугата за инспекција и сертификација по корисник,
3. Платена фактура на званична лабораторија за извршена анализа на почва,
вода и производ,
4. Копија од издадениот Сертификат за органско производство во конверзија
или органско со помината конверзија,
5. Жиро сметка со основните податоци (ЕМБГ : ЕДБ ; Депонент банка) во една
од Банките или нивните експозитури во РМ.

За користење на средствата по мерките под точка 5, барањата се
поднесуваат во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанствоОдделение за органско земјоделско производство, со приложена документација за
планирани активности, во форма на предлог проект, со опис на проектот, , цели на
проектот, временска рамка на активности, финансиска конструкција, и индикатори
на постигнат успех.
За користење на средствата по мерките под точка 6, барањата се
поднесуваат во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанствоОдделение за органско земјоделско производство, со приложена документација за
извршени активности.

За одобрување по Барањата од точките 5 и 6, одлучува Комисија формирана
од министерот по предходно мислење од Одделението за органско земјоделско
производство.
Некомплетните барања нема да се разгледуваат.
Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа Програма, ќе се
регулираат со Договор што ќе го склучат со Министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Договорот со производителите (мерки по точки 1, 2, 3 и 4) трае четири (4)
години, за кое време не смее да има прекин во органското производство.
Прекинувањето на производството повлекува обврска за враќање на средставата
исплатени по Програмата.
Надзор над наменското користење на средствата од страна на корисниците
врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно
Државниот Инспекторат по земјоделство, согласно законот за поттикнување на
развојот на земјоделството.
Средствата предвидени со оваа Програма се неповратни.
Програмата за поттикнување и развој на органското земјоделско
производство за 2007 година не се однесува на производство, производи и
преработки од тутун, и алкохолни пијалоци.
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