МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ

ИТТИҲОДИ АВРУПО

Hilfswerk International дар Тоҷикистон
E-mail: aslanov@hilfswerk.tj | Web: www.hilfswerk.tj

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон
қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири
хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо
минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро
бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи
таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд.

Hilfswerk International дар Австрия
E-mail: office@hwa.or.at | Web: www.hilfswerk.at/international/en/
АККМСҚ – Ассосиатсияи Корҳонаҳои Коркарди Меваю
Сабзавоти Қирғизистон
E-mail: fruit@eclat.tj | Web: www.afve.org
МИС – Маркази Идоракунии Сифат, Тоҷикистон
(Центр Менеджмента Качества)
E-mail: mirzoravshan.qobilov@qmc.tj | Web: http://qmc.tj/
АСШХКҚ - Ассотсиатсияи Саноати Шакар, Хӯрокворӣ ва
Коркарди Қазоқистон
E-Mail: naurzgaliyeva.aizhan@gmail.com |Web: http://profood.kz/
ИМКТ - Иттифоқи Мушовирони Касбии Тоҷикистон
E-mail: info@consulting.tj | Web: https://consulting.tj/info/upct/
REDD France – REDD Фаронса
E-mail: pascal.bernardoni@redd.pro | Web: www.redd.pro
AAC - Кластери Кишоварзии Австриягӣ (ККА)
E-mail: office@aac.or.at | Web: www.aac.or.at
Quality Austria
E-mail: office@qualityaustria.com | Web:
https://www.qualityaustria.com/en/
ADA - Оҷонсии Рушди Австриягӣ (ОРА)
E-mail: office@ada.gv.at | Web: entwicklung.at/en

Маводи мазкур бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо дар
доираи барномаи «Осиёи Марказӣ - Инвест V» омода ва
ба чоп расидааст. Фикрҳои дар ин мавод овардашуда,
набояд ҳатман фикрҳои Иттиҳоди Аврупоро инъикос
кунанд.

Иттиҳоди Аврупо устуворона кушиш менамояд, ки ба
дастовардҳо ва арзишҳои худ давлатҳо ва халқҳои
берун аз минтақаи он мавқеъ доштаро ҷалб ва пешкаш
намояд.
Комиссияи Аврупоӣ (КА) - мақомоти иҷрокунандаи
Иттиҳоди Аврупо мебошад.
Комиссияи Аврупоӣ – бо панҷ давлати Осиёи Марказӣ
ҳамкорӣ менамояд: Қазоқистон, Қирғизистон,
Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон, ҳамкорӣ ҳам
ҳамкории дуҷониба ва ҳам ҳамкории дар сатҳи
минтақавӣ мебошад.
Барномаи «Осиёи Марказ-Инвест» - соли 2007 дар
доираи Стратегияи Минтақавии Комиссияи Аврупоӣ
дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2007-2013 қабул
гардида аст.
Мақсади Барномаи «Осиёи Марказӣ -Инвест» - паст
намудани сатҳи камбизоатӣ дар давлатҳои Осиёи
Марказӣ бо роҳи дастгирии бахши хусусӣ мебошад.
Таваҷҷӯҳи махсус барои рушди корхонаҳои хурд ва
миёнаи соҳибкорӣ ва дастгирии онҳо баҳри қадам ба
қадам воридшавӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошад.
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон:
Суроға:
к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Телефон
+ 992 37 221 74 07
Факс
+ 992 372 214321
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии
Узбекистон:
Суроға:
Телефон

ш.Тошканд, ноҳияи Юнусобод,
хиёбони Амир Темур 107 Б
+998 78 120 16 01
www.ec.europa.eu

@Alexandra Pawloff

Барномаи Иттиҳоди Аврупо
“Осиёи Марказӣ - Инвест V”

Ҳамгироии минтақавӣ ва баландбардории
иқтидори рақобатнокии КМХМ дар агробизнес
ва мусоидат ба тиҷорат дар Осиёи Марказӣ CANDY V

Лоиҳа дар консортсиум бо роҳбарии
Hilfswerk International амалӣ мегардад

ЛОИҲА
Hilfswerk International – дар ҳамкорӣ бо шарикон
АККМСҚ, МИС, АСШХКҚ, ИМКТ, REDD Фаронса,
AAC и Quality Austria лоиҳаи «Ҳамгироии
минтақавӣ ва баландбардории иқтидори
рақобатнокии корхонаҳои микро, хурд ва миёна (
КМХМ) дар агробизес ва мусоидат ба тиҷорат
дар Осиёи Марказӣ»
Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар
доираи барномаи «Осиёи Марказӣ- Инвест V» ва
Оҷонсии Рушди Австриягӣ маблағгузорӣ
мегардад.

Лоиҳа
иқтидори
истеҳсолкунандагони
КМХМ,
коркардкунандагон
ва
содиркунандагони
маҳсулоти
хӯрокворӣ, инчунин ташкилотҳои махсусгардонидашудаи
соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа, ки татбиқи стандартҳои
тиҷоратии сифат, бехатарӣ ва пайгирӣ, пешбурди
маҳсулоти хӯрокворӣ, кластеркунонӣ ва идоракунии
донишро дастгирӣ намуда муттаҳид менамояд. Тавассути
мустаҳкам
кардани
иқтидори
ташкилотҳои
махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа дар
таҳия ва татбиқи воситаҳои самараноки маркетингӣ, аз
қабили нишондиҳандаҳои ҷуғрофӣ (НҶ), лоиҳа ба эҷоди
арзиши иловашуда, афзоиши шуғл ва рушди агротуризм
мусоидат мекунад.

ШАРИКОН
Лоиҳа дар шарикии баробарҳуқуқ бо ташкилотҳои
минтақавӣ ва байналмилалӣ татбиқ карда мешавад:

АСШХКҚ Ассотсиатсияи
Саноати Шакар,
Хӯрокворӣ ва
Коркарди
Қазоқистон

ИМКТ - Иттифоқи
Мушовирони
Касбии
Тоҷикистон

АККМСҚ –
Ассосиатсияи
Корҳонаҳои Коркарди
Меваю Сабзавоти
Қирғизистон

Мақсади асосии лоиҳа - ин мусоидат намудан ба
афзоиш ва рушди КМХМ дар Тоҷикистон,
Қирғизистон, Узбекистон ва Қазоқистон ва ба ҳамин
васила мусоидат намудан ба воридшавии
кишварҳои Осиёи Марказӣ ба тиҷорати
байналмилалӣ мебошад.
Гурӯҳҳои мақсаднок:
КМХМ
дар
соҳаи
коркард,
ташкилотҳои
махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди
соҳа, таъминкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ,
истеъмолкунандагон,
ассотсиатсияҳои
касбӣ,
иттиҳодияҳои
фермерон,
кооперативҳо,
ассотсиатсияи
коркардкунандагон
ва
фурӯшандагон.
Минтақаҳои мақсаднок:
Тоҷикистон
Узбекистон
Қирғизистон

Ташкилотҳои
самараноки
махсусгардонидашудаи
соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа метавонанд дар тамоми
занҷири арзиши иловагӣ хидматҳои босифати рушди
соҳибкориро таъмин кунанд. Ин ба иштирокчиёни маҳаллӣ
имкон медиҳад, ки ба бозорҳои нав ворид шаванд, миқдори
зарурии
маҳсулотро
таъмин
намоянд,
системаи
ҳамгироишудаи идоракунии сифатро ҷорӣ кунанд ва нархи
арзандаи молҳои худро ба даст оранд, ки ин ба рушди
тамоми соҳа мусоидат мекунад.
Таваҷҷӯҳи махсус ба рушди содирот дода мешавад, ки ба
КМХМ минтақавӣ даромади иловагӣ меорад.
Ҷузъи калидии ин лоиҳа ҳамгироии иқтисодии дохилӣ ва
хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ тавассути рушди
ҳамкорӣ
байни
ташкилотҳои
махсусгардонидашудаи
соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа, бахшҳои хусусӣ ва давлатӣ
дар минтақа мебошад.
Лоиҳа ба таҳкими ҳамкориҳои зич байни намояндагони
тиҷорати Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ, кушодани
бозорҳои
нав
барои
истеҳсолкунандагон
ва
коркардкунандагон мусоидат мекунад.
Мо боварӣ дорем, ки ҳамгироии минтақавӣ ва муҳити
боэътимоди тиҷорат рушдро суръат мебахшад ва аз ин рӯ
камбизоатии деҳотро аз байн мебарад.

Quality Austria

REDD Фаронса

МИС –

Маркази
Идоракунии
Сифат

AAC - Кластери

Кишоварзии
Австриягӣ (ККА)

Лоиҳаи зерин қисми барномаи Hilfswerk
International
оиди
воридшавии
давлатҳои
Осиёи
Марказӣ
ба
иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошад.

Hilfswerk International – яке аз ташкилотҳои
ғайритиҷоратии пешрафта ба ҳисоб меравад, ки дар
соҳаи рушд ва кумаки башардустона ҳамкорӣ
мекунад. Ҳамаи амалиётҳои мо бо назардошти усули
рушди устувор ва ҳаматарафаи ҳуқуқи инсон
фаъолият дорад.
Hilfswerk International дар Осиёи Марказӣ бошад аз
соли 2001 фаъолияти хешро мебарад.

