Виступ Керівника проекту «Агроінвест» Д. Темена
на Других Всеукраїнських громадських слуханнях
“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Агентство США з міжнародного розвитку, проект «Агроінвест»
готовий підтримувати такий головний захід так як сільське господарства, малі та
середні виробники, в тому числі і фермери, їх з'єднання є
якраз силовою аудиторією нашого проекту. Проект «Агроінвест» - це проект технічної
допомоги на 5-ть років. Головна мета розширити і прискорити економічний
розвиток в Україні через підтримку в сільськогосподарському секторі.
Є три головні напрямки, в проекті які намагаємося досягти з
кооперативами і фермерами:
1. Це сільська політика, яку ми проводимо в основному в
Києві на національному рівні і найважливішим питанням яке зараз стоїть перед Україною
- це ринок землі. Проект «Агроінвест» досить серйозно провів аналізи юридичні та
економічні і намагається удосконалити законопроект, який стоїть зараз перед
Верховною Радою України. Що стосується фермерів, вони вимкнені як власники сільської
землі і нас хвилює, що їхні права викуплять, землю яку вони
зараз тримають в оренді теж якось не досить ясно. Працюємо з партнерами з уряду і
з асоціацією, щоб спробувати поліпшити законопроект і продовжує працювати в
цьому напрямку. Намагатися підтримати гідні здібності асоціації в
сільськогосподарському секторі. Тут передбачена програма грантів, допомогти асоціації
покращити їх здібності, аналізі та лобіювання в сільській політиці, які їм важливі. Я
сподіваюся що кооперація, фермери і асоціація захочуть підключиться.
2. Це вихід для малого та середнього виробника до фінансів.
Найактуальніше на сьогодні це кредитні спілки, які працюють на пряму з малим
і середнім виробником. Вже досить тісно почали співпрацювати з
національною асоціацією кредитних спілок та з їх членами. Вже розроблено план на
наступний рік де передбачені нові продукти кредиту і покращити здібності
кредитних спілок та асоціацій, здешевити кредит який зараз є
через кредитні спілки, щоб вони могли краще конкурувати з національними банками.
3. Це підтримка для організацій виробника та їх виходи на ринкову аргоструктуру.
Ми збираємося відкрити грант програму до кінця 2011 року
і плануємо ряд таких грантових програм протягом 2012 року, щоб сіль
сільськогосподарськими кооперативи та інші організації, виробники
зможуть розробляти бізнес план і заявити через конкурентну для грант. Ми будемо надава
ти грантову та технічну допомогу для кооперативів та організацій з усіх областей України.

