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ЦеПроСАРД
Формирана 2008 година

Јакнење на институциите ‐ во процесот на
прилагодување на законската рамка, мерките и
политиките за поддршка во областите на делување;

Истражување – спроведени истражувања за
искористување на потенцијалите за користење на ОИЕ
во земјоделството, процесирањето на земјоделските
производи и руралните средини во Македонија;

Едукација – спроведува обуки кои се однесуваат на
темите кои ги покрива за различни целни групи од
ученици, институции, фармери, бизнис сектор, 
медиуми;
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Имплементација – воспоставување на
демонстративни и пилот единици за користење на
ОИЕ и подобрување на ЕЕ

Услуги –тим на сертифицирани експерти ‐ услуги во
следните области: обновливи извори на енергија, 
енергетска ефикасност, заштита на животната
средина, локален развој, земјоделство, 
претприемништво и културно наследство.
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Вмрежување – на сите актери активни во различни
области. Креирани бази на податоци:
Субјекти во областа на ОИЕ и ЕЕ
Консултанти и добавувачи по ИПАРД

ЦеПроСАРД е дел од неколку национални и
меѓународни мрежи во областите во кои работи;

Партнери и соработници: Сида, ФАО, ГИЗ, ЕУ, НДИ, 
Норвешка амбасада, СНВ, УНДП, АгБиз УСАИД, 
Општини, Министерства, Агенција за енергетика, 
ЗЕЛС, Бизнис секторот, МАП, ФФРМ,МРР и други. 



ЦеПроСАРД
Објавени публикации:

1. Монографија за можностите за искористување на ОИЕ
и ЕЕ во земјоделството и руралните средини во
Македонија вклучувајќи ја и сончевата енергија

2. Физибилити студија за користење на сончева енергија
во процесот на преработка на зеленчук: Проценка на
потребите за топла вода во процесот на преработка на
зеленчук, предлози за технички решенија и
финансиска конструкција

3. Прирачник за можностите за користење на сончева
енергија во процесот на преработка на зеленчук
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4.  Прирачник за обуки за користење на сончевата

енергија во земјоделството

5.  Прирачник за постапка за изградба на електрани за
производство на електрична енергија од обновливи
извори на енергија – Фотоволтаични електрани за
Агенција за Енергетика (дел од сет прирачници за
сите видови на ОИЕ)
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Идни активности:

ПилотирањеПилотирање

ПилотПилот единицитеединиците ќеќе служатслужат какокако малимали центрицентри заза
обукиобуки кадекаде штошто фармеритефармерите ќеќе имаатимаат можностможност дада
сесе запознаатзапознаат сосо технологијататехнологијата ии процеситепроцесите заза
најдобронајдобро искористувањеискористување нана обновливитеобновливите извориизвори
нана енергијаенергија нана фармитефармите вово руралнитеруралните срединисредини
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Идни активности:

ПилотПилот единициединици
ПотпишаниПотпишани сесе договоридоговори сосо 5 5 фармерифармери заза
поставувањепоставување нана опремаопрема нана 7 7 пилотпилот единициединици;;

ПоставениПоставени сесе двадва сончевисончеви колекториколектори заза топлатопла водавода
нана овчарскаовчарска ии краварскакраварска фармафарма;;

ВоВо фазафаза нана набавканабавка ее брикетиркабрикетирка заза сламаслама;;

НабавениНабавени сесе дведве печкипечки нана пелетипелети вово двадва модернимодерни
пластениципластеници заза производствопроизводство нана режанрежан цветцвет ии
градинарскиградинарски културикултури, , аа вово фазафаза нана набавканабавка ее
опремаопрема заза производствопроизводство нана пелетипелети вово пиланапилана;;
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Идни активности:

ПилотПилот единициединици
ВоВо почетнапочетна фазафаза ее набавкатанабавката нана опремаопрема заза сушарасушара
нана органскиоргански производипроизводи којакоја ќеќе работиработи нана
искористувањеискористување нана сончевасончева енергијаенергија ии енергијаенергија одод
отпаднатаотпадната биомасабиомаса одод бадемибадеми, , лозовилозови ии овошниовошни
прачкипрачки;;

ВоВо преговорипреговори ее ии поставувањепоставување нана ветерницаветерница заза
пумпањепумпање нана водавода којакоја ќеќе сесе користикористи заза
наводнувањенаводнување нана производствопроизводство нана органскиоргански
производипроизводи..
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Идни активности:

ОбукиОбуки

ПодготовкаПодготовка нана модулимодули заза обукаобука ии едукативниедукативни
пакетипакети заза искористувањеискористување нана ОИЕОИЕ ии подобрувањеподобрување
нана ЕЕЕЕ заза различниразлични целницелни групигрупи: : 
фармерифармери

консултантиконсултанти

институцииинституции

студентистуденти ии средношколцисредношколци

медиумимедиуми
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Идни активности:

ПромоцијаПромоција
ПодготовкаПодготовка нана промотивнипромотивни материјалиматеријали заза
искористувањеискористување нана различниразлични видовивидови нана обновливиобновливи
извориизвори нана енергијаенергија ии подобрувањеподобрување нана енергетскаенергетска
ефикасностефикасност

ОрганизацијаОрганизација нана промотивнипромотивни сесиисесии ии настанинастани нана тематема
ОИЕОИЕ ии ЕЕЕЕ

ОрганизацијаОрганизација нана тркалезнитркалезни масимаси ии работилнициработилници нана
тематема ОИЕОИЕ ии ЕЕЕЕ
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Идни активности:

ТренингТренинг центарцентар

ВоспоставувањеВоспоставување нана ДемонстративенДемонстративен ТренингТренинг ЦентарЦентар
заза обукаобука нана темитеми одод областаобласта нана одржливиотодржливиот развојразвој сосо
применапримена нана обновливиобновливи извориизвори нана енергијаенергија ии
енергетскаенергетска ефикасностефикасност нана самиотсамиот објектобјект

ИзборИзбор нана локацијалокација

ИзградбаИзградба//реконструкцијареконструкција//адаптацијаадаптација нана тренингтренинг
центарцентар

ПоставувањеПоставување нана опремаопрема заза ОИЕОИЕ ии ЕЕЕЕ



ЦеПроСАРД
Идни активности:

ВмрежувањеВмрежување

ЈакнењеЈакнење нана воспоставенетавоспоставенета мрежамрежа нана субјектисубјекти активниактивни
вово овојовој секторсектор, , којакоја гиги вклучувавклучува консултантитеконсултантите, , 
добавувачитедобавувачите нана опремаопрема, , фармеритефармерите, , институциитеинституциите ии
другитедругите организацииорганизации активниактивни вово овааоваа областобласт. . 

МрежатаМрежата формалноформално ќеќе сесе воспоставивоспостави нана националнонационално
нивониво, , аа вово нареднитенаредните годинигодини ќеќе сесе проширипрошири нана
регионалнорегионално нивониво. . МрежатаМрежата ќеќе служислужи какокако платформаплатформа
заза разменаразмена нана информацииинформации ии искустваискуства вово соодветнатасоодветната
областобласт
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Редизајнирање и дополнување на базата за ОИЕ и ЕЕ

Закони, подзаконски акти, прирачници, стратегии..
Новости – интересни линкови, видеа, информации..

Актуелни кредитни линии и продукти за финансирање
на проекти и инвестиции за ОИЕ и ЕЕ.



ВиВи благодарамблагодарам нана вниманиетовниманието!!

www.ceprosard.org.mkwww.ceprosard.org.mk
info@ceprosard.org.mkinfo@ceprosard.org.mk

ЦентарЦентар заза ПромоцијаПромоција нана ОдржливиОдржливи земјоделскиземјоделски
практикипрактики ии рураленрурален развојразвој -- ЦеПроСАРДЦеПроСАРД


