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1. ПОТРЕБНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СУБЈЕКТОТ
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НАСЕЛЕНО
МЕСТО
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ТЕЛЕФОН
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ФАКС
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e-mail

albi.konsalting@gmail.com

веб страна
КОНТАКТ ЛИЦЕ

Кулевски Александар

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:

X
X
X

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

X
X
X
X
X

Преработка на овошје и зеленчук

X

Млеко и млечни производи

X

Производи од месо

X

Производство на зеленчук

Диверзификација и развој на руралните економски
активности
Изработка на потребна документација за заштита на животна средина

X

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

ОПРЕМА

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

означете со Х

X
X
X

X
X

X

Опис на опремата и репроматеријалите кои ги нудите
Набавка на фолии за пластеници, изградба на пластеници, обновување на објекти за одгледување на
молзни крави, овци и кози, опрема за молзење, ладење и чување на млекото, изработка на проектна
документација, собирање на потребни дозволи за изградба на објекти за чување бројлери, продажба
на опрема за чување на бројлери

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

x

X

X

X

x

X

x

X

x

X

Опис на опремата и репроматеријалите кои ги нудите
Анализатори за одредување на параметри во грозје, шира, вино. Продажба на калибратори и опрема
за откупни центри за овошке и зеленчук. Продажба на опрема за во конзервна индустрија и продажба
на конзерви. Продажба на опрема за производство на сирење, кашкавал и останати млечни
преработки. Продажба на опрема за складирање и чување на млеко.

