
Здружение Регионален центар за соработка СПЕКТАР

ПРОЕКТ „РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА И ИНФОРМАЦИИ ВО ИНДУСТРИЈАТА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО – НАЧИН ЗА ПРЕКУГРАНИЧЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ“

Здружението РЦС „ СПЕКТАР “ е во фаза на имлементација на проектот „Размена

на искуства и информации во индустријата за производство на вино – начин за

прекуграничен економски развој“ со број 2007CB16IPO007-2011-2-02 и грант договор RD –

02-29-243/16.05.2013, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за

прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија. Времетраењето на проектот е 12

месеци, а вкупната вредност изнесува 99.945,73 евра со подрачје на интервенција економски

развој и социјална кохезија. Водечки партнер е Здружението РЦС „ СПЕКТАР – Крива

Паланка додека проектни партнери се Здружението Евроинтегра, филијала Кресна Сандански

и Сојузот на енолозите во Бугарија, филијала Благоевград. Главната цел на проектот е

придонесот на регионалниот економски развој преку зголемување на конкурентноста на

прекуграничните вински продукти на националните и пазарите во Европската Унија, на тој

начин подржувајќи ја промоцијата на тие продукти во земјите од ЕУ; иновацијата,

реструктурирањето и модернизацијата на ланецот на операции – продукционата секвенца.

Специфични цели на проeктот се:

- Зголемување на нивото на знаење на заинтересираните страни преку трансфер на

искуства, споделување на информации кои се темелат на основа на иновациите и

најдобрите практики и примери во винскиот сектор, бидејќи квалитетот во винскиот

сектор зависи од нивото на знаење и познавање на техниката на производство на вино.

- Зголемување на нивото на прекугранична соработка во рамките на винскиот сектор

преку одржување на заеднички семинари и развивањето на партнерство и партнерски

односи помеѓу невладините здруженија и организации

- Зголемување на свеста на посточеките и актуелните стандарди на Европската Унија и

националните стандарди кои се однесуваат на производството на вино и подршка за

Македонија и производителите од нашата земја во процесот на пристапување во ЕУ

преку почитување на законските регулативи

- Формирање на Здружение на Енолози на Македонија – Основачко Собрание во Штип



- Посета на винарии и винарски визби во североисточниот, источниот и југоисточниот

регион на Македонија и соседниот прекуграничен регион Бугарија

- Мапирање (картирање) на регионалните подрачја на гроздови насади со информации на

разновидноста и квантитетот на вино, како и оформување на база на податоци со

информации од индустријата на вино од прекуграничниот регион

Директни бенефициенти се претставниците на винариите и винскиот бизнис сектор, енолозите,

учесниците на дводневните тренинзи (еден во Штип и еден во Сандански), заинтересираните

клиенти и извозници, медиумите (пишани и електронски) и невладиниот сектор од

прекуграничниот регион Македонија – Бугарија.

- ИПА Програма за прекугранична соработка CCI Број 2007CB16IPO007
Проект: Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино –

начин за прекуграничен економски развој - 2007CB16IPO007-2011-2-02


