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ИПАРД „од куће“
Следећи препоруке Владе Републике Србије у претходним
данима, ИПАРД Управљачко тело и ИПАРД Агенција
организовали су се тако да обезбеде да се у што већој
мери одржи процес рада у околностима проузрокованим
ванредним стањем, услед пандемије вирусом COVID-19.
Сви запослени улажу велики труд да се омогући континуитет у спровођењу ИПАРД II
Програма, те да се минимализује утицај тренутних ограничења на доступност ИПАРД
средстава грађанима Србије. У том смислу, где год је било потребно и могуће, организована
су дежурства и рад од куће и предузете су мере заштите ризичних категорија запослених.
Фокус је преусмерен на активности које ће смањити последице ванредног стања на
спровођење ИПАРД II Програма и припремити потенцијалне ИПАРД кориснике за нове
позиве. Нажалост, у неким сегментима рада, због природе посла, није могуће реализовати
активности у пуном обиму.
С обзиром на то да ће се мере Владе Републике Србије, у вези са ванредном ситуацијом,
одразити и на ИПАРД кориснике, додатни труд ће бити уложен како би им се омогућила
потребна подршка. У овом тренутку најважније је сачувати здравље грађана. Будите
одговорни, чувајте себе и друге.
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Aкредитација нових ИПАРД мера
Европска комисија је званичним путем информисала Републику Србију у вези са одобрењем о
закључивању Споразума о финансирању за спровођење буџета за Меру 7 и Меру 9 ИПАРД II
Програма. Ово одобрење за Републику Србију подразумева и испуњавање одређених услова, на
којима ће се радити у наредном периоду.

Мера 7
У току су припреме за спровођење Мере 7 (Диверзификација пољопривредних
газдинстава и развој пословања) за коју постоји велико интересовање. Правилник за
Меру 7 је у поступку усвајања, а у припреми је и водич за потенцијалне кориснике.

Мера 9
Мера 9 (Техничка помоћ) намењена
је превасходно ИПАРД Управљачком
телу
и
омогућиће
успешније
спровођење ИПАРД II Програма
кроз организацију едукација
и
информативних кампања, припрему
и
дистрибуцију
промотивног
материјала, добијање експертске
помоћи и сл.
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Трећа измена листе прихватљивих трошкова
ИПАРД фонд је грађанима Србије доступан за широк спектар различитих инвестиција у сектору
пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа, а од сада и у сектору
руралног туризма. Стална мисија ИПАРД Управљачког тела је да ИПАРД II Програм буде
прилагођен реалним потребама потенцијалних корисника.
Како би ИПАРД II Програм био додатно унапређен, а поступак подношења захтева
поједностављен, ИПАРД Управљачко тело је у сарадњи са ИПАРД Агенцијом и Европском
комисијом припремило Трећу измену листе прихватљивих трошкова. Ова листа чини саставни
део правилника свих акредитованих ИПАРД мера и биће доступна објавом јавних позива.
У Листу прихватљивих трошкова унето је неколико
значајних измена, као и пар техничких промена
ради отклањања недоумица код корисника и
бољег
појашњења
инвестиција
које
су
прихватљиве.
Наиме, група инвестиција која се односи на
подизање,
реструктуирање
и
конверзију
винограда, избрисана је из Листе прихватљивих
трошкова, док је у оквиру сваког сектора у Мери 3
додата група инвестиција за изградњу система за
снабдевање водом и припрему воде за даље
технолошке процесе.
Такође, у оквиру Мере 1, у сектору воћа и поврћа,
потенцијални корисници који планирају изградњу
пластеника или стакленика, за које није потребна
грађевинска
дозвола
коју
издају
локалне
самоуправе, од сада ће моћи да конкуришу за ове
инвестиције под новом шифром, чиме се олакшава
исправно попуњавање захтева за одобравање
пројекта.

Подсетник!
Потенцијални ИПАРД корисници могу у оквиру једног сектора да конкуришу
за више група инвестиција. Ова могућност је нарочито значајна за воћарску
производњу где се у оквиру једног захтева може конкурисати за набавку садног
материјала, припрему земљишта, набавку механизације, као и за набавку
система за наводњавање и заштиту од града.
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Подршка ИПАРД Управљачког тела винарима и
виноградарима
Како би се испунио циљ предвиђен Стратегијом развоја винарства и виноградарства у Србији за
период 2020-2030. године, којим је предвиђено да се површине под виноградима у Србији
годишње повећавају за 750-1000 хектара, неопходно је да се већ у 2020. години крене у
заснивање нових и проширење постојећих винограда.
С обзиром на то да реализација инвестиција подржаних
ИПАРД фондом, не може бити отпочета пре добијања
решења о одобрењу пројекта, на предлог Савеза винара
и виноградара Србије, инвестиције које се односе на
подизање, реструктуирање и конверзију винограда
престале су да буду доступне кроз ИПАРД II Програм.
На овај начин омогућено је винарима и виноградарима
да подршку за наведене инвестиције остваре у оквиру
националних мера руралног развоја, код којих се
реализацији инвестиције може приступити одмах и на
тај начин - овај сезонски посао обавити на време.

ПОДРШКА ИЗ ИПАРД II ПРОГРАМА ЈЕ ВИНАРИМА
И ВИНОГРАДАРИМА И ДАЉЕ ДОСТУПНА ЗА ДРУГЕ
ТИПОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА

ИПАРД средства су ипак и даље доступна произвођачима из сектора винарства и
виноградарства, па тако у оквиру Мере 1 и Мере 3, они могу да остваре подршку за набавку
опреме и механизације, али и за изградњу и опремање винарија.
На овај начин, винари и виноградари, моћи ће да добију одговарајућу подршку у право време,
како би инвестиције у које улажу могли да реализују без потешкоћа.
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Евалуација ИПАРД II Програма
ИПАРД Управљачко тело ангажовало је експерте из
Института за економику пољопривреде са циљем
извршавања објективне анализе, односно евалуације
ИПАРД II Програма за период од почетка спровођења
програма до краја 2019. године, како би се побољшао
квалитет и ефикасност спровођења ИПАРД II Програма.
Овом анализом обухваћена
праћењем могу да се
спровођења ИПАРД II
пољопривреду, а затим
Републике Србије.

је процена показатеља чијим
утврде остварени ефекти
Програма, пре свега на
и на целокупну привреду

Други важан циљ спроведене евалуације је била анализа целокупног процеса обраде захтева
корисника, с циљем олакшавања административних процедура као и убрзавања процеса обраде
захтева.
На основу урађене евалуације тим ангажованих експерата, припремио је низ препорука за
унапређење ИПАРД II Програма у Србији. Резултати спроведене евалуације биће доступни у
првом Годишњем извештају о спровођењу ИПАРД II Програма који припрема ИПАРД
Управљачко тело, а који ће бити представљен на Седмој седници ИПАРД Одбора за праћење.

Једним кликом до информација из прве руке
За најсвежије информације из прве руке, о догађајима, најавама, позивима и правилима
која се односе на спровођење ИПАРД II Програма у Србији, запратите званичне странице
ИПАРД Управљачког тела - на Инстаграму (@ipardnadlanu) и Фејсбуку (IPARD na dlanu).

ИМАТЕ ПИТАЊЕ ЗА НАС?
За одговор у најкраћем могућем року, обратите нам
се путем мејла ipardnadlanu@minpolj.gov.rs или
Инстаграм и Фејсбук страница!

ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛТЕНА:
ИПАРД Управљачко тело, МПШВ
Булевар краља Александра 84а,
11000 Београд, Србија
www.minpolj.gov.rs

ПИШИТЕ НАМ:

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
ПРАТИТЕ НАС:

@ipardnadlanu
ipardnadlanu
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