Пројект: 2
ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
Подручни центар за рурални развој Сурдулица
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је кроз
пројекат Мрежа за подршку руралном развоју формирало регионалне и подручне
центре за рурални развој. Развојни циљ пројекта је убрзати и уједначити рурални развој у
Србији, кроз ангажовање, изградњу и унапређење капацитета локалне заједнице и кроз
обезбеђење двосмерног протока информација између централног и локалног нивоа.
Један од центара је Подручни центар за рурални развој Сурдулица. Пројекат
реализује Пољопривредно шумарска школа Јосиф Панчић Сурдулица у сарадњи са
регионалном агенцијом за развој doo VEEDA
Врање и општином Сурдулица.
Припремна и прва фаза пројекта се завршава 30 априла 2008.г. и очекује се у мају
2008.г. почетак наредне фаза реализације која ће трајати наредне три године.
Вредност пројекта износи 5,000.00 ЕУР
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Установити постојеће и развити нове потенцијале за рурални развој
Организовати ефикасно и правовремено прикупљање и давање
информација од кључне важности за рурални развој
Побољшати вертикални и хоризонтални проток информација кроз
идентификацију локаних актера и подршку локалним / регионалним
мрежама за рурални развој.
Обезбедити приступ информацијама од значаја за руралне средине о
политици развоја пољопривреде и села, као и другим државним и
европским политикама од значаја за рурално становништво
Обезбедити стално информисање и демонстрирање добрих пракси и
успешних иницијатива широм Србије и шире у Европи и свету генерално,
ради стицања знања и подстицања креативности и нових идеја за
искоришћавање и развој постојећих потенцијала за рурални развој на
локалном нивоу.
Обезбедити пуну равноправност свим руралним областима у држави у
смислу коришћења расположивих средстава из државног буџета
Обезбедити континуирану и одрживу подршку невладином сектору,
ангажованом на проблемима развоја села са социјалног, економског и
еколошког аспекта
Обезбедити стално усавршавање чланова мреже и унапређење система
њеног функционисања, кроз разноврсну едукацију у области
методологије рада и спровођењу појединих пројеката од националног и
регионалног значаја
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