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КОНТАКТ ЛИЦЕ

2. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
означете со
Х
Подготвување на апликација за ИПАРД (комплетирање на целата
документација)
Изработка на бизнис план согласно ИПАРД моделот
Лозарство
Овоштарство
Изработка на
технологија за
производство и
соодветна
документација во
областа на:

Производство на зеленчук
Одгледување на животни за производство на млеко
Одгледување на животни за производство на месо
Производство на вино

x

Преработка на овошје и зеленчук
Млеко и млечни производи

x

Производи од месо

х

Диверзификација и развој на руралните економски
активности
Изработка на потребна документација за заштита на животна средина
Друг вид на консултантски услуги
1. управување со отпад
2. лабораториски услуги за анализа на вода, емисија во атмосфера,
бучава и др.

х

ТИП НА ИНВЕСТИЦИЈА
10111 Обновување на постоечки лозови насади
10121 Обновување на постоечки овошни насади
10131 Изградба и обновување на пластеници
10132 Изградба и обновување на постоечки стакленици
10133 Изградба и обновување на објектите за постбербени
активности на постоечки пластеници и стакленици, со исклучок
на тунелски фолии
10134 Модернизација на производство на зеленчук на отворено
10141 Изградба/обновување на објектите за одгледување на
молзни крави, овци и кози
10142 Набавка на наменска опрема за молзење, ладење и
чување на млекото
10151 Изградба/обновување на објектите за одгледување на
маторици и свињи за тов
10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети на
земјоделски стопанства за одгледување на бројлери и
модернизација на постоечките

РЕПРО
МАТЕР
ИЈАЛИ

3. ДОБАВУВАЧИ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ
Поврзани со МЕРКА 101 – Инвестиции на земјоделски
стопанства со цел нивно преструктуирање и надградба за
достигнување на стандардите на Европска Унија

ОПРЕМА

Опис на консултантските услуги
Секторот за еколошки консалтинг на Фармахем нуди услуги за изработка на елаборати за заштита на
животна средина за различни типови на прехрамбена индустрија и земјоделски активности, како и
проекти за управување со отпад и отпадни води. Во рамките на секторот има и лабораторија за
животна средина која врши различни видови анализа и мерења на отпадни води, емисии во
атмосфера, бучава и сл.
Консултантски услуги за стандардизација на производ и воведување нови технологии без Е-број во
прехрамбена индустрија (млеко, месо, вино).

означете со Х
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Опис на опремата и репроматеријалитe
Во продажната програма Фармахем нуди лабораториска опрема и инструменти кои се
неопходни за секоја лабораторија без оглед на тоа какви испитувања ке се вршат како:
аналитички и технички ваги, сушари, водени бањи, дестилатори, pH метри, термометри,
влаготермометри, течни и гасни хроматографи, спектрофотометри, атомски абсорпциони
спектрометри и друга лабораториска опрема и инструменти за контрола на квалитет на
влезни суровини, полупроизвод и краен производ., анализа на вода , потоа системи за
мониторинг на амбиентални услови, метролошки станици, громобранска заштита и друго.
Целата програма на Фармахем е покриена со сервис за одржување и поправки
гарантниот и вон гарантниот период

во

ТИП НА ИНВЕСТИЦИЈА
10311 Набавка на опрема за подобрување на квалитет на виното
10321 Изградба и обновување на објекти за воспоставување и
модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук
10322 Набавка на опрема за подобрување и модернизирање на
производствените технологии во капацитетите за преработка на
овошје и зеленчук
10331 Воспоставување и модернизација на собирни центри на
млеко
10332 Инвестиции за модернизација и технолошко
осовременување на специјализираните капацитети за
преработка на млеко
10341 Воспоставување на кланични капацитети на живина
10342 Модернизација и технолошко осовременување на
постоечките линии на кланици за говеда, свињи и живина
10343 Инвестиции во кланични капацитети и капацитети за
преработка на месо за заштита на животната средина

РЕПРО
МАТЕР
ИЈАЛИ

ОПРЕМА

4. ДОБАВУВАЧИ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ
Поврзани со МЕРКА 103 – Инвестиции за преработка и макетинг
на земјодески производи со нивно преструктуирање и
надградба за достигнување на стандардите на Европска Унија

означете со Х
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Опис на опремата и репроматеријалите
Фармахем е компанија која нуди изработка и опремување на лаборатории во кои се следат
параметрите кои се значајни за подобрување на квалитетот на виното. Тука спаѓаат
инструменти кои се користат за проверка на физичко – хемиските параметри на виното во
сите фази на производство – од гроздов сок (шира) до финално пакувано вино.
Воедно, во соработка со експерти од странски компании за вински додатоци, предлагаме
решенија за добивање на стандардни флаширани вина, кои би биле конкурентни на
странските пазари.
Ние сме официјални застапници на познати производители на pH метри, термометри, течни
и гасни хроматографи, спектрофотометри, атомски абсорпциони спектрометри и друга
лабораториска опрема и инструменти за контрола на квалитет на влезни суровини,
полупроизвод и краен производ.
Со сите овие инструменти се овозможува мерливост во производството на прехрамбени
производи - киселост, составот на органските киселини, концентрација и тип на алкохоли,
обоени материи и антиоксиданси. Сите овие параметри се многу значајни да се следат во
текот на целиот процес на ферментацијата за да се добие квалитетен финален производ,
како и контрола на квалитетот на финалниот производ.
Воедно, имаме 15 - годишно искуство во технологијата на млечни и месни производи –
особено традиционалните бели саламурени сирења, ферментирани производи,
ферментирани месни колбаси (без додатоци на хемикалии), био-заштита на месните
преработки без адитиви.

ТИП НА ИНВЕСТИЦИЈА
30211 Инвестиции за воспоставување на преработувачки
капацитети на земјоделско стопанство и вон земјоделско
стопанство
30212 Инвестиции за воспоставување и модернизација на
откупни центри за печурки и лековити/ароматични билки и
зачини и капацитети за одгледување на печурки
30213 Инвестиции за воспоставување на работилници за
традиционални занаетчиски активности и работилници за
одржување на земјоделска механизација
30221 Инвестиции за реконструкција на објекти на
земјоделско стопанство со намена за рурален туризам,
придружен со рекреативни капацитети
30222 Инвестиции за градење на угостителски објекти,
сместување на отворено (кампови) и капацитети за
рекреација
Опис на опремата и репроматеријалите
Работилници за производство на традиционални млечни производи

РЕПРО
МАТЕР
ИЈАЛИ

Поврзани со МЕРКА 302 – Диверзификација и развој на
руралните економски активности

ОПРЕМА

5. ДОБАВУВАЧИ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ
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