
СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА  - ОПШТИНА ГРОС – ЦИМЕРН 

 

5.000 евра за граѓански проект за општината Грос – Цимерн 

Барањето до ЕУ за добивање на грант „Би(о)латерално и смисловно користење на ресурсот 

храната“ го убеди жирито  во Брисел. 

 

За ЕУ Програмата „Европа за граѓаните“ беа доставени вкупно 802 барања од цела Европа од 

кои 63 од Германија. 144 барања беа одобрени, од кои 15 од Германија. За да се добијата 

средства барањето мораше да има најмалку  78 од 100 можни поени. Висока цел условена 

преку фактот што во новиот период на финансирање 2014-2020 буџетот се намали во однос на 

претходните години, но бројот на барањата се зголеми. Уште повеќе радуваше фактот дека на 

подносителите на барањето од Грос- Цимерн (Собрание) со нивниот проект насловен како  

„Би(о)латерално и смисловно користење на ресурсот храна“-  им успеа да го убедат жирито и 

Грос-Цимерн да добие грант сума од 5.000 евра. 

Во рамките на пазарот за тикви во есента 2015 ќе се спроведува акцијата „Мора ли храната да 

се транспортира низ Европа?“ . Со работилници, екскурзии, со културна програма и подиумска 

дискусија заедно со партнерите од Ригнано сул Арно од Италија и Крива Паланка од Република 

Македонија треба да се разговара на темата- прехрамбени продукти и да се покаже како да се 

управува со еколошкото земјиште во Германија.  При тоа треба да се разговара колку е 

навистина потребно  да се транспортира храната низ Европа или пак има и други можности. Да 

се дискутира за опсегот на крајните потрошувачи со прехрамбените прозводи и да се осмислат 

решенија, при тоа треба да се стави посебен фокус зошто во Европа безобзирно се фрла 

голема количина на прехрамбени  прозиводи со кои би можело  да се прехрани севкупното 

население во Африка. Со средбата треба да се постигне потесна интеграција на општините и 

подобро справување со прехрамбените ресурси и да се развие концепт од кој би профитирале 

и други општини  во Европа . Исто така веќе се мисли и на понатамошна интеграција со другите 

европски општини така да есента ќе допатува  и мала делегација од  романската општина 

Вурпар (Бургберг) која ќе се занимава со истата тематика. 

Целта треба да биде долгорочна да се даде придонес кон ЕУ –агендата 2020 за да се зголеми  

уделот на органското земјоделство до 2020 година за 4 %. 

На полето на граѓаните треба да се унапреди разбирањето еден за друг, да се изгради 

контактот  внатре во Европа и да се унапреди можноста за склучување и негување на 

пријателствата. 
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