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ПОВИК ЗА ПРИЈАВА  

 

Вовед: 

Проектот „Заштита на автохтона раса на Пелагониска овца во прекугранична 
област“ - PAPESHE“.  

Акцијата е кофинансирана од Европската унија под првиот повик за предлози на 
ИПА Програмата за прекугранична соработка INTERREG IPA за прекугранична 
соработка.  

Проектот се спроведува во партнерство со Факултет за ветеринарна медицина - 
Аристотел универзитет во Солун (водечки корисник); Институт за истражување на 
животни - земјоделска организација „Деметер“; Геотехничка комора на Грција - 
филијала на Западна Македонија; Факултет за ветеринарни науки – Битола; 
Општина Долнени и Центар за рурален развој - ЈИЕ 

Цели:  

Целта е да се заштитат и валоризираат постојните популации на расата овци од 
Пелагонија во прекуграничната област, кои во моментов се наоѓаат во опасност од 
исчезнување, преку координирани синергии. Проектот PAPESHE преку 
интердисциплинарен холистички пристап се стреми кон: 

• Евидентирање на постојната состојба на расата овци од Пелагонија во Грција и 
Северна Македонија 

• Опис на релевантните истражувања во врска со производните карактеристики на 
расата 

• Воспоставување на потребната инфраструктура за иницијативи за генетско 
подобрување во прекуграничната област 

• Подобрување на квалитетот и хигиената на млекото и млечните производи од 
автохтоните раси во преку граничната област 

• Предлагање на стратегии засновани на пазарот што ќе ги зголемат приходите на 
одгледувачите на овци и ќе бидат од полза за целиот ланец на вредности на 
одгледување овци во прекуграничната област  
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• Промовирање на мрежно поврзување меѓу релевантните чинители во 
прекуграничната област за да се постигнат синергии во зголемувањето на 
квалитетот на образованието на земјоделците. 

Резултати: 

1. Лабораторија за генетика, лабораторија за вештачко оплодување и фарма  за 

идни експериментални активности 

2. База на податоци со информации за популацијата на овци од Пелагонија во 

прекуграничната област 

3. Подобрување на квалитетот и хигиената на млечните производи во 

прекуграничната област 

4. Обука на земјоделците за најдобрите хигиенски техники за млеко 

5. Интегриран стратешки план за зачувување и развој на пелагониските овци 

Преглед 

Со цел да се спроведат активности за инсталирање на лактофризер во веќе 

постоечките фарми, општина Долнени е особено заинтересирана за: 

- Доставување на доументи на заинтересирани фармери (одгледувачи на овци) за 

инсталација на лактофризери 

- Предлози кои стимулираат подобрување на квалитетот и хигиената на млечните 

производи  

- Предлози кои вклучуваат жени и млади 

Инструкции за апликантите 

За да аплицираат за овој повик, кандидатите мора да ги достават следните 

документи: 

• Документ со РБО број  

• Потврда за непостоење на болест – бруцелоза минимум за 2 години (2018 и 2019 

година)  

• Број на состојба на грла и листа за раса на овците  
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Критериуми за избор  

Апликациите ќе се оценуваат врз основа на следниве фактори: 
 
- Административна проверка – со што сите апликации ќе бидат оценети 
- Проверка на подобноста - каде сите кандидати ќе бидат проверени на подобност 
- Евалуација на апликацијата 
 
Предност ќе имаат апликации поднесени од жени и одгледувачи на овци со над 100 
грла.  
 

Како да аплицирате: 

 
Заинтересираните кандидати со целосна документација може да аплицираат и да ги 
поднесат документите до општинската зграда на општина Долнени на адреса: село 
Ропотово (населено место без уличен систем), општина Долнени.  
 
 

Рок за поднесување:  

 
Заинтересираните апликанти треба да аплицираат, не подоцна од 12 февруари 2020 
година. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.  
 


