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У ОВОМ БРОЈУ ЧИТАЋЕТЕ:

СПРОВОЂЕЊЕ ИПАРД II ПРОГРАМА:
НОВИ ИЗАЗОВИ И АКТИВНОСТИ
У СУСРЕТ ПРВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА ИПАРД МЕРУ 7
ИПАРД ПОДРЖАВА МЛАДЕ

Спровођење ИПАРД II програма: нови изазови и
активности
У светлу пандемије корона вируса и њеног утицаја на пољопривреду и рурални развој, Стална
радна група за регионални рурaлни развој југоисточне Европе (SWG/RRD) је почетком маја
организовала видео-конференцију којој су присуствовали шефови Управљачких тела и
директори ИПАРД Aгенција Северне Македоније, Црне Горе, Турске, Албаније и Републике
Србије, као и представници Европске комисије.
На видео-конференцији разматрани су напредак у спровођењу ИПАРД II програма и увођење
мера којима би се минимализовале негативне последице пандемије корона вируса на
спровођење ИПАРД II програма, а дате су и смернице за програмирање ИПАРД III програма за
период 2021-2027.
Негативан утицај пандемије на спровођење
ИПАРД II програма огледао се кроз
продужавање рокова за подношење захтева у
оквиру отворених позива као и измену
рокова
за
реализацију
одобрених
инвестиција. Влада Републике Србије је за
време ванредног стања усвојила део
препорука Европске комисије, док се од
дела препорука одустало, с обзиром на то да
би њихово увођење, због комплексности
поступка, још више успорило процес обраде
захтева,
па
би
очекивани
позитивни
резултати изостали.
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Европска комисија je представила Управљачком телу
смернице за наредни програмски период (2021-2027) и
најавила да неће бити већих промена у програмирању, као
и да се очекује повећање целокупног буџета за ИПА III
помоћ.

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОВЕЋАЊЕ
ЦЕЛОКУПНОГ БУЏЕТА ЗА

ИПА III ПОМОЋ

Свим државама корисницама ИПАРД подршке Европске уније, препоручено је да се, у циљу
израде ИПАРД III програма, започне са ажурирањем и израдом нових секторских анализа, што
је Република Србија већ завршила у јануару ове године. Након консултација са релевантним
заинтересованим странама и урађене ongoing евалуације ИПАРД II програма, започета је
припрема Првог нацрта ИПАРД III програма, чија финализација се очекује на пролеће 2021.
године. Планирано је да се коначна верзија ИПАРД III програма достави Европској комисији
на усвајање почетком септембра 2021. године.

Припремљен први Годишњи извештај о спровођењу ИПАРД II
програма
О спровођењу ИПАРД II програма, Управљачко тело
редовно извештава Европску комисију, Управљачку
структуру, релевантне институције и заинтересоване
стране. Један од прописаних начина извештавања је и
израда годишњег извештаја о спровођењу ИПАРД II
програма. Управљачко тело је у протеклом периоду
припремило први Годишњи извештај о спровођењу
ИПАРД II програма, који је обухватио постигнуте
резултате и остварене циљеве од почетка спровођења
Програма, све до краја 2019. године.

Услед пандемије корона вируса, седница ИПАРД II Одбора за праћење је одложена, а чланови
ће сагласност на Годишњи извештај дати у писаној форми, пре него што се исти достави
Европској комисији. Резултати Извештаја биће представљени на наредној седници ИПАРД II
Одбора за праћење.

Веће укључивање пољопривредних саветодаваца у подршку
ИПАРД програму
У циљу већег укључивања ПССС у пружање подршке спровођењу ИПАРД II програма,
Управљачко тело је израдило нови едукативни и саветодавни модул који ће бити реализовани
у 2020. години.
Прва обука одржана је крајем априла за преко 80 саветодаваца из Централне Србије и
Војводине. Фокус едукације био је представљање основа ИПАРД Мере 7, као и материјала за
спровођење саветодавног модула.
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Овај материјал, припремљен у форми упитника/чек-листе, саветодавцима ће послужити као
инструмент за идентификацију потенцијалних корисника и пружање подршке у припреми за
подношење захтева за одобравање пројекта.

У сусрет Првом јавном позиву за ИПАРД Меру 7
ИПАРД Мера 7 има за циљ подстицање бављењa непољопривредним активностима на селу и
акредитована је крајем марта 2020. године. Фокус ове мере у ИПАРД II програму представља
развој руралног туризма, с обзиром на то да је утврђено да угоститељско-туристичка делатност
у Србији има велики потенцијал.
Крајем маја текуће године усвојен је Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију
пољопривредних газдинстава и развој пословања, којим су ближе утврђени корисници, услови
и документација потребна за остваривање права на ИПАРД подстицаје. Текст Правилника се
може преузети овде.

Добра вест је да је 08. јуна 2020. године објављен
Први јавни позив за ИПАРД Меру 7. Рок за
подношење захтева је од 1. јула до 1. октобра 2020.
године, што даје довољно времена за прикупљање
неопходне
документације
и
благовремено
подношење захтева. За овај позив опредељен је
већи износ од претходно планираног, тако да ће
корисницима ИПАРД Мере 7 бити на располагању
20 милиона ЕУР јавне подршке (око 2,3 милијарде
РСД).

ОБЈАВЉЕН ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИПАРД МЕРУ 7

НА РАСПОЛАГАЊУ ОКО 2,3
МИЛИЈАРДЕ РСД

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ОД 1.7. ДО 1.10.2020.
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Угоститељи који желе да унапреде своју туристичку понуду или тек
започну бављење овом делатношћу у руралним подручјима Србије, на
овај начин моћи ће да добију подршку у оквиру ИПАРД Мере 7.
Прихватљиви корисници за ову меру су физичка лица, предузетници и
микро и мала привредна друштва.
За један пројекат, који може бити сачињен од више различитих
инвестиција, корисници ИПАРД Мере 7 ће из ИПАРД фонда моћи да
поврате и до 65% износа инвестиције и тако остваре подршку између
5.000 и 300.000 ЕУР по пројекту. Инвестиције које су прихватљиве су
разнолике и односе се на све од изградње и реконструкције објеката за
смештај до пејзажног уређења дворишта, изградње терена за
рекреацију, простора за дегустацију и продају хране и пића, набавку
бицикала, израду веб-сајта за приказ туристичке понуде, набавку
опреме за производњу енергије из обновљивих извора и др.

Израда Водича за кориснике ИПАРД Мере 7,
у електронској и папирној форми, увелико је
у току. Овај Водич ће на разумљив начин
приказати корисницима кораке које треба да
предузму на путу до ИПАРД подстицаја за
Меру 7 и омогућити им да се боље припреме
за подношење захтева.

Такође, у неколико термина у наредном
периоду биће организоване и радионице у
просторијама Управљачког тела, на којима ће
сви заинтересовани моћи да добију одговоре
од Управљачког тела, ИПАРД Агенције и
туристичке инспекције.

Имате питање које
односи на Меру 7?
Пишите нам на:

се

ipard.info@minpolj.gov.rs
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Преглед најчешћих питања и одговора за ИПАРД Меру 7:

Да ли корисник мора да има пребивалиште/седиште у
руралном подручју да би био прихватљив?
Не, корисник не мора да има пребивалиште/седиште у
руралном подручју, већ може да има пребивалиште на било
ком делу територије региона Београда, Војводине, Шумадије и
Западне Србије или Јужне и Источне Србије. Притом, без
обзира
на
пребивалиште/седиште
корисника,
место
инвестиције мора бити у руралном подручју.

Да ли подносилац захтева мора да буде уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава?
Да, корисник у моменту подношења захтева мора да буде уписан
у Регистар пољопривредних газдинстава и то као носилац
газдинства.

Да ли физичко лице мора на крају реализације
инвестиције да се региструје као правно лице да би му
била исплаћена ИПАРД средства?
Не, физичко лице које поднесе захтев за одобравање
пројекта, до краја остаје физичко лице и нема обавезу да се
региструје као правно лице.

Да ли подносилац захтева да би конкурисао већ мора да се
бави туризмом?
Не, подносилац захтева не мора, али може, бити лице које се
већ бави пружањем услуге смештаја у угоститељском објекту.
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Да ли може да се добије подршка за изградњу или
опремање ресторана као угоститељског објекта?
У оквиру ИПАРД Мере 7 у сектору руралног туризма
прихватљиви су искључиво изградња и опремање
угоститељског објекта за смештај са пратећим објектима.

Да ли може да се инвестира само у сеоско туристичко домаћинство или и у друге
типове угоститељских објеката за смештај?
Уз помоћ ИПАРД Мере 7 могуће је инвестирати у било који тип угоститељског објекта
за смештај који се категорише, тако да није обавезно имати сеоско туристичко
домаћинство. Такође, треба имати на уму да постоји ограничење у броју лежајева,
при чему корисник у свим категорисаним угоститељским објектима на територији
Републике Србије може укупно да има највише 30 индивидуалних лежајева.

ИПАРД подржава младе
Последњи подаци РЗС указују на то да је
просечна старост носилаца газдинстава у
Србији 61 година и да је тек сваки 14. носилац
млађи од 40 година, што указује на то да
пољопривредни сектор Републике Србије
карактерише неповољна старосна структура
носилаца пољопривредних газдинстава.
У циљу задржавања младих на селу, кроз
ИПАРД II програм посебна пажња посвећена је
младима до 40 година старости, који за
остваривање права на ИПАРД подстицаје могу
да конкуришу у оквиру Мере 1, Мере 3, а по
први пут и Мере 7.
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Како
би
унапредили
своју
пољопривредну
производњу, млади пољопривредници у оквиру Мере
1 могу конкурисати за различите типове инвестиција,
које се односе на физичку имовину пољопривредних
газдинства и то у секторима производње млека, меса,
јаја, грожђа, воћа и поврћа и осталих усева.

На
пример,
млади
пољопривредник
може
конкурисати у Сектору воћа и поврћа и остварити
подршку за подизање засада воћа, која укључује
набавку садница, припрему земљишта, набавку
система за наводњавање, набавку противградне
мреже, као и набавку механизације. У даљој фази,
након подизања засада, он може конкурисати, на
пример, за изградњу хладњаче за складиштење воћа.

У Мери 1 поред бесповратне подршке од 60%, млади пољопривредни произвођачи остварују
додатну подршку од 5%. Такође, они остварују и предност приликом бодовања и рангирања
пројеката, што је веома значајно у случајевима када је вредност поднетих захтева већа од
вредности опредељених средстава за тај позив.
У оквиру Мере 3, која се односи на подршку инвестицијама у капацитете за прераду, млади
пољопривредници који су регистровани као предузетници или су власници привредних
друштава, могу да остваре подршку у износу од 50% за инвестиције у области прераде млека,
меса, воћа и поврћа и јаја, као и у сектору производње вина.
Новоакредитована Мера 7 за развој руралног
туризма,
младим
пољопривредницима
ставља на располагање подршку за широк
спектар инвестиција – од изградње,
реконструкције и опремања објеката за
смештај,
преко
набавке
опреме
за
рекреацију и уређења игралишта за децу до
набавке опреме за производњу енергије из
обновљивих извора. Као и у Мери 1, и у овој
мери, млади добијају додатне бодове при
рангирању захтева, при чему, ако су
регистровани као предузетници, могу да
остваре и додатне бодове уколико њихов
пројекат укључује запошљавање неког лица.
Све ово им омогућава да се боље
позиционирају на ранг-листи и лакше
остваре право на ИПАРД подршку.
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Учешће младих у ИПАРД II програму
Млади су препознали своје шансе и могућности кроз
ИПАРД II програм, што показују и подаци да је до сада чак
43% од укупног броја захтева за одобравање пројекта
поднето од стране младих пољопривредника. Највеће
интересовање исказано је за инвестиције у набавку новог
трактора (Мера 1). У претходном периоду, младим
пољопривредницима одобрено је преко 7,8 милиона ЕУР
(917 милиона РСД) за реализацију инвестиција, а
исплаћено преко 2,9 милиона ЕУР (340 милиона РСД).

Пример доброг пројекта:
Набавка механизације
Млади пољопривредник, Вељко Катанић
(23) из Бачког округа, корисник је ИПАРД
подстицаја. Уз помоћ 60 хиљада ЕУР ИПАРД
подршке у Првом јавном позиву за Меру 1,
набавио је машине за сејање, прскалицу,
навигацију, реверзибилни плуг и расипач
минералних ђубрива, што му је помогло да
додатно унапреди и настави породичну
традицију пољопривредне производње.

Представницима младих омогућено је да, као чланови ИПАРД II Одбора за праћење,
правовремено дају идеје и иницијативе, односно да активно учествују у доношњу свих одлука
које се односе на унапређење спровођења ИПАРД II програма у Републици Србији.
Управљачко тело активно ради на томе да у наредном ИПАРД III програмском периоду буду
доступне мере за подршку развоју руралне инфраструктуре, за диверзификацију дохотка у
руралним подручјима и развој различитих делатности и сл. Све ове мере имају за циљ
креирање бољих и примамљивијих услова за живот у селима, што је свакако предуслов за
останак и развој пословања од стране младих на селу.

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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