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Вовед

▪ Истражувањето е изработено во склоп на проект, спроведен од Постојаната работна група 
за регионален рурален развој во Југоисточна Европа (SWG)

▪ „Дијалог за земјоделска политика на Германија и Западен Балкан“, компонента: Систем на знаење и 
иновации во земјоделството – АКИС

▪ Истражувањето се надоврзува на два претходни проекти

▪ „Студија за капацитетите за истражување, иновации и трансфер на технологија и за развојот на 
земјоделската политика во контекст на процесот на приближување кон ЕУ во претпристапните земји (прва 
фаза)“

▪ „Студија за капацитетите за истражување, иновации и трансфер на технологија (втора фаза)“

▪ Цел на задачата во склоп на проектот

▪ Да се предложи рамка за градење функционален систем на знаење и иновации во земјоделството во
Северна Македонија



Активности

1. Мапирање на националниот систем на знаење и иновации во земјоделството како прв 
чекор кон градење на функционален национален систем

• Идентификување постоечките институции во системот 

• Идентификување на потребните институции во системот

• Идентификување на меѓусебните врски меѓу институциите 

2. Анализа на силните и слабите страни, можностите и заканите (англ. SWOT analysis) на 
националниот систем на знаење и иновации во земјоделството

• Oснова за развој на стратегиски документи коишто се однесуваат на системот

3. Изготвување на патоказ за градење на функционален национален систем 

4. Изготвување на акциски план за градење и развивање на функционален национален 
систем
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Дефиниција
(SCAR-AKIS.org)

Системот на знаење и иновации во 
земјоделството (АКИС) е корисен 
концепт за опишување на:

▪ Системот на пренос на знаење и 
иновации, со фокус на сите вклучени 
учесници

▪ Врските и интеракцијата помеѓу 
учесниците во системот

▪ Институционалната инфраструктура со 
соодветните стимулации и финансиски 
механизми

Образование

Советодавна 
служба

Организации Медиуми

Бизнис
сектор

Истражување

Систем на знаење и 
иновации во земјоделството

(АКИС)

X



Мапирање на
националниот
систем на знаење
и иновации во
земјоделството

Легенда:



Код

Анализа на 

ВНАТРЕШНИ ФАКТОРИ

Идентификувани 

СИЛНИ СТРАНИ

на системот на знаење и иновации во земјоделството

Значење на 

факторот
Ранг Приоритет

0.01 = незначителен; 

1.0 = многу важен

1=низок; 

3=висок
значење x ранг

S1
Постоење на различни формални структури и одредени меѓусебни

врски значајни за системот
0.10 3 0.30

S2

Бројни корисници на поддршката од страна на системот 

(претставници од приватниот сектор) кои имаат потреба од пренос на 

знаење и иновации со цел да бидат конкурентни на пазарот

0.09 3 0.27

S3
Постоење на неформални мрежи (комуникација помеѓу различни

чинители), релевантни за системот
0.08 3 0.24

S4

Присутни донатори за финансирање на одредени проектни 

активности за вмрежување и пренос знаење / создавање на 

иновации

0.07 2 0.14

S5
Релативно добра територијална застапеност на АПРЗ (регионални 

одделенија)
0.05 2 0.10

S6
Постоење на стратегии и правна структура за поддршка на 

одредени делови на системот
0.03 2 0.06



Код

Анализа на 

ВНАТРЕШНИ ФАКТОРИ

Идентификувани 

СЛАБИ СТРАНИ

на системот на знаење и иновации во земјоделството

Значење на 

факторот
Ранг Приоритет

0.01 = незначителен; 

1.0 = многу важен

1=низок; 

3=висок
значење x ранг

W1
Недоволна посветеност на надлежните институции за градење и 

развивање на системот
0.09 3 0.27

W2
Недостаток на структури значајни за интегрирање на системот и за 

обезбедување на неговата функционалност
0.09 3 0.27

W3
Недоволна соработка меѓу претставниците на приватниот сектор во 

однос на споделување искуства и пренос на знаење
0.08 3 0.24

W4 Отсуство на меѓусекторска координација 0.06 3 0.18

W5
Слаб капацитет на учесниците во системот за развој на технологија 

и иновации
0.06 3 0.18

W6
Недостаток на финансиски средства за поддршка на активностите 

за вмрежување, пренос на знаење и иновации
0.08 2 0.16

W7
Недоволна вклученост на преференциите и перспективите на 

потрошувачите во процесот на иновирање
0.04 3 0.12

W8
Голем број на факултети и институти со слични студиски програми 

во областа на земјоделските науки и храната
0.05 2 0.10

W9
Слабо спроведување на законите за поддршка на различните 

сегменти, структури и интеракции на системот
0.03 2 0.06



Код

Анализа на 

НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ

Идентификувани 

МОЖНОСТИ

за системот на знаење и иновации во земјоделството

Значење на 

факторот
Веројатност Приоритет

0.01 = незначителен; 

1.0 = многу важен

1=ниска; 

3=висока
значење x ранг

O1
Достапни финансиски средства од ЕУ, како што се ИПАРД, Хоризонт 

и др., како и друга странска поддршка
0.15 3 0.45

O2

Интернет - лесен пристап до информации и простор за создавање 

платформи, составени од различни чинители, за размена на искуства 

и знаење

0.10 3 0.30

O3 Претстојната Национална стратегија за паметна специјализација - S3 0.10 2 0.20

O4

Зголемени можности за учесниците во системот за регионално и 

меѓународно вмрежување за пренос на знаење и иновирање, преку 

користењето на постоечките регионални и меѓународни мрежи за 

соработка, платформата за паметна специјализација на ЕУ, итн.

0.09 2 0.18

O5

Постоење на неформални мрежи (комуникација помеѓу различни 

чинители) вон рамките на системот, со потенцијал да бидат вклучени 

во системот

0.08 1 0.08



Код

Анализа на 

НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ

Идентификувани 

ЗАКАНИ

за системот на знаење и иновации во земјоделството

Значење на 

факторот
Веројатност Приоритет

0.01 = незначителен; 

1.0 = многу важен

1=низок; 

3=висок
значење x ранг

T1
Слаба мотивација и интерес на младите за вклучување во 

земјоделскиот сектор
0.15 3 0.45

T2 Депопулација на руралните средини 0.10 3 0.30

T3 Корупција 0.09 3 0.27

T4 Одлив на млад стручен кадар 0.09 2 0.18

T5 Економска и политичка нестабилност 0.05 1 0.05



Мапa на
националниот
систем на знаење
и иновации во
земјоделството

Легенда:



Патоказ:
Градење на функционален систем на знаење и иновации во
земјоделството

1

3

42

Формализирање
на системот / 
негови делови

Воведување нови
структури во
системот

Зајакнување на
капацитетите на

системот

Создавање на функционална
соработка помеѓу учесниците

во системот



Акциски план: Стратегиски цели и активности
Градење на функционален систем на знаење и иновации
во земјоделството

Формализирање на 
одредени структури 

во системот

▪ Закони и 
правилници

▪ Стратегии

01

Зајакнување на 
капацитетите на системот

▪ Воведување образование 
за советници

▪ Обука на вработени во 
јавна администрација
▪ Зајакнување на 

капацитетите на научно-
истражувачката и 

образовната дејност
▪ Зајакнување на 

организациите во 
земјоделството

02

Воведување на нови 
структури во системот

▪ Приватни советодавни 
услуги

▪ Бизнис инкубатори
▪ Центри / хабови за 

иновации

03

Создавање на 
функционална соработка 

меѓу учесниците во 
системот

▪ Координативно тело
▪ Групи предводени од 

земјоделски 
производители за пренос 
на знаење и создавање на 

иновации

04
🔨
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Силно

ПРИОРИТИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ
Формализирање на одредени делови
на системот

Усвојување
на законот за
советодавни

услуги

01

Усвојување на
стратегиски
документи за
поттикнување
на градењето на

системот

Усвојување
на други
закони

релевантни
за системот
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Силно

ПРИОРИТИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ

Зајакнување на капацитетите на системот

Воведување
редовни обуки
за јавната

администрација

Воведување
образование
за советници

Акредитација
на студиски
програми за
поттикнување
на иновации

Модернизира
ње на демо-
фармите

02🔨
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ПРИОРИТИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведување на нови структури во
системот

Приватни
даватели на
советодавни

услуги

03

Центри за
развој на
иновации

04 Создавање на функционална
соработка меѓу учесниците
во системот

Воспоставување
на

координативно
тело во системот

Воспоставување на
групи предводени
од земјоделски

производители за
пренос на знаење и

создавање на
иновации

• Групи на земјоделски 
производители за 
споредба на 
остварениот успех

• Теренски 
лаборатории

• Социјални медиуми 
од и за 
земјоделските 
производители



Примери од други земји
(European Commission, 2019)

Фрагментиран систем Интегриран систем

Нефункционален
систем

Функционален
систем

Грција
Португалија 
Романија

Италија 
Шпанија

Велика Британија

Холандија Германија Франција Ирска

Словачка

Естонија
Летонија
Малта

Литванија

Словенија
Шведска

Финска

Унгарија

Бугарија
Кипар

Чешка
Полска

Луксембург

Австрија
Данска



Завршни согледувања

• Нема универзален модел за воспоставување и развивање на функционален систем
• Оваа активност предложува рамка за системот што го зема предвид локалното опкружување и неговиот 

потенцијал за развој на соодветен систем за пренос на знаење и создавање на иновации во земјоделството

• Системот е многу значаен за зголемување на профитабилноста и одржливоста на 
земјоделството 

• Прашањето да се актуелизира и да се стави на листатата на приоритети на националните 
политики



Благодариме на 
вниманието!

Ана Симоновска
ana.simonovska@fznh.ukim.edu.mk

Емељ Туна
emelj.tuna@fznh.ukim.edu.mk

Драган Ѓошевски
gjdragan@fznh.ukim.edu.mk

ENABLING FUNCTIONAL AND INTEGRATED AKIS 

SYSTEMS IN THE WESTERN BALKANS
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