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ИПАРД II ПРОГРАМ
LEADER LIKE
ИНФОРМАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА
ИПАРД МЕРУ 7

Водич за ИПАРД Меру 7
У циљу пружања подршке потенцијалним корисницима за остваривање права на ИПАРД
подстицаја у оквиру ИПАРД Мере 7, Управљачко тело и ИПАРД агенција припремили су Водич
за Меру 7 - Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања који има за циљ
да потенцијалним корисницима приближи и појасни поступак остваривања права на ИПАРД
подстицаје, од момента припреме Захтева за одобравање пројекта, преко реализације
инвестиције и исплате ИПАРД подстицаја, до правилног поступања са инвестицијом у периоду
након исплате подстицаја.
Водич је информативног карактера и сви заинтересовани се упућују на важећи Правилник o
ИПАРД подстицајима за инвестиције у диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој
пословања („Сл. гласник РС”, број 76/20), као и на Први јавни позив за подношење Захтева за
одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и
развој пословања.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ИПАРД МЕРУ 7
ДО 30. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ
Електронска верзија Водича за кориснике ИПАРД Мере 7 може
се
преузети
на
веб-страницама
МПШВ
и
УАП
(http://www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/
и
http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/).
Наведене
веб-странице
садрже све релевантне информације за подносиоце захтева и
потенцијалне кориснике.
Такође, Први јавни позив за ИПАРД Меру 7, који је у току, прати и
промотивни видео спот који се емитује на првом каналу Јавног
сервиса Радио телевизије Србије прати. Спот је објављен на вебстраницама МПШВ и ИПАРД Агенције, као и на друштвеним
мрежама (Инстаграм, Фејсбук).
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Пoтписaна измeна и дoпуна
спoрaзумa зa ИПAРД II прoгрaм
Нaциoнaлни ИПA кooрдинaтoр, Jaдрaнкa Joксимoвић,
пoтписaлa je измeнe и дoпунe Финaнсиjскoг
спoрaзумa зa ИПAРД II прoгрaм, чиме је oмoгућeнa
дoдeлa бeспoврaтних срeдстaвa зa рeaлизaциjу мeрa
кoje дoпринoсe рурaлнoм рaзвojу. Поред дoдeле
бeспoврaтних срeдстaвa из ИПAРД II прoгрaма зa
пoтрeбe
улaгaњa
у
физичку
имoвину
пoљoприврeдних гaздинстaвa и прeрaду и плaсмaн
пoљoприврeдних прoизвoдa и прoизвoдa рибaрствa,
пoтписивaњe измeнa и дoпунa Финансијског
спoрaзумa oмoгућава спровођење Мере 7 –
Дивeрзификaциjа пoљoприврeдних гaздинстaвa и
рaзвoj пoслoвaњa и Мере 9 – Техничка помоћ, за
пружaње
пoдршкe
спрoвoђeњу
и
прaћeњу
спрoвoђeњa ИПAРД II прoгрaмa, као и за припрeму
ИПAРД III прoгрaмa зa слeдeћи прoгрaмски пeриoд
oд 2021. дo 2027. године.

Финaнсиjскoг

393 мил.
за цео програмски период
2014-2020

175 мил. ЕУР

163,1 мил. ЕУР

допринос
ЕУ
54,9 мил. ЕУР
допринос
РС

средства
корисника

Укупaн буџeт ИПAРД II прoгрaма зa пeриoд oд 2014. дo 2020. изнoси 393 милиoнa eврa, oд чeгa je
дoпринoс EУ 175 милиoнa eврa, a нaциoнaлнo суфинaнсирaњe изнoси 54,9 милиoнa eврa.
Прeoстaлa финaнсиjскa срeдствa (163,1 милиoнa eврa) у ИПAРД II прoгрaму oбaвeзa су
дирeктних кoрисникa пoдршкe.
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LEADER LIKE
Приоритети локалног подручја, његове предности и слабости, најбоље могу бити препознати
од стране локалног становништва. Управо то и представља основ LEADER приступа, који се у
појединим земљама ЕУ спроводи три деценије. LEADER приступ се бави специфичним
проблемима на локалном нивоу и омогућава становништву организованом у партнерствима –
Локалним акционим групама (ЛАГ), да спроводе мање локалне пројекте, који су од значаја за
развој и унапређење квалитета живота у руралним подручјима. Мали пројекти обухватају
активности као што су: сеоски фестивали, учествовање на сајмовима и манифестацијама,
набавка материјала и опреме - компјутера, намештаја и опреме за заједничке просторије,
туристичких информативних табли, натписа, израда публикација и промотивног материјала и
сл, мање реновирање јавних објеката, унапређење јавних простора и туристичких стаза,
промовисање локалних производа, израда нацрта планова за обнову историјских зграда итд.

ЕВАЛУАЦИОНА
КОМИСИЈА
ЗАПОЧЕЛА РАД ЗА
ОЦЕНУ ЛОКАЛНИХ
СТРАТЕГИЈА
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
У циљу припреме потенцијалних корисника за подршку кроз ИПАРД Меру 5: Спровођење
локалних стратегија руралног развоја - LEADER приступ, МПШВ је покренуло посебну
подстицајну меру „Подршка програмима који се односе на припрему и спровођење Локалних
стратегија руралног развоја”, за коју се средства обезбеђују из националног буџета. Захтев за
формирање Партнерстава и израду стратегије поднело је 22 Партнерства за територијални
развој са којима су потписани уговори. За израду Локалних стратегија руралног развоја (у
даљем тексту: ЛСРР) овим Партнерствима одобрени су подстицаји укупне вредности од преко
17 милиона динара. Након што су Партнерства написала своје Стратегије, формирана је
Евалуациона комисија за оцену ЛСРР. Евалуациону комисију чине стручна лица (експерти),
представници јавног, цивилног и привредног сектора са искуством у области руралног развоја.
Први састанак Евалуационе комисије одржан је 16. септембра 2020. године, на којем је усвојен
Пословник о раду комисије и пристигле ЛСРР додељене су члановима Евалуационе комисије
на оцењивање. Стратегије које буду оцењене са 80 или више бодова ће моћи да аплицирају за
Јавни позив за спровођење ЛСРР, који је предвиђен за почетак 2021. године.
МПШВ је одштампало Водич за оснивање Партнерстава и израду ЛСРР, који садржи практична
упутства и информације за реализацију припремних активности за формирање Партнерства/
ЛАГ и израду ЛСРР. Eлектронска верзија Водича је доступна на сајту МПШВ и може се преузети
ОВДЕ.
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Информативне радионице за ИПАРД Меру 7
Успешно
спровођење
ИПАРД
мера
и
способност
потенцијалних корисника да искористе ИПАРД средства
директно зависи од квалитета поднетих захтева, свести
корисника, као и ажурираности информација за пружање
подршке. У овом ланцу, консултанти имају важну улогу, јер
пружају подршку потенцијалним корисницима, како у
припреми захтева за одобравање пројекта, тако и кроз читав
процес од момента подношења захтева до исплате
подстицаја, те је неопходна њихова континуирана едукација.

С обзиром на то да је у току Први јавни позив за ИПАРД Меру 7, ИПАРД Управљачко тело је у
сарадњи са ИПАРД Агенцијом и представницима туристичке инспекције, 25. септембра 2020.
године, организовало двочасовну оnline информативну радионицу. Радионица је била
намењена правним лицима која се баве пружањем консултантских услуга, израдом пословних/
бизнис планова, израдом пројеката и техничке документације, израдом студија изводљивости и
других студија.
Представници
Управљачког
тела,
ИПАРД
агенције и Министарства трговине, туризма и
телекомуникација представили су потенцијалне
кориснике,
опште
и
посебне
услове,
критеријуме рангирања, висину подстицаја и
врсте инвестиција, неопходну документацију и
друге елементе важне за одобравање и исплату
подстицаја за ИПАРД Меру 7. Такође, детаљније
су објашњени прописани услови за обављање
угоститељске делатности пружања услуга
смештаја, овлашћења туристичке иснпекције
као техничког тела у ИПАРД Мери 7 и
промоција Водича за кориснике.
Радионици је присуствовало 60 представника
привредних друштава и предузетника, који су у делу
радионице предвиђеном за дискусију имали прилику
да поставе питања, која су се у највећој мери
односила на прихватљиве инвестиције у оквиру
расписаног јавног позива за ИПАРД Меру 7, као и на
специфичне критеријуме прихватљивости.
Такође, у сарадњи са Институтом за примену науке у пољопривреди, 29. септембра 2020.
године, одржана је радионица „Идентификација и подршка потенцијалним корисницима за
ИПАРД Меру 7”, са циљем подизања нивоа знања пољопривредних саветодаваца у Републици
Србији и пружања подршке потенцијалним корисницима ИПАРД Мере 7.
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Преглед питања и одговора за ИПАРД мере
Како може да се финансира инвестиција до момента добијања средстава из ИПАРД
фонда?
Инвестиција се може реализовати из сопствених средстава или из позајмљених извора
финансирања (нпр. кредити банака). Притом, предмет инвестиције не сме бити финансиран
из других извора јавног финансирања, односно не сме бити у поступку за остваривање
финансирања из других јавних извора финансирања (нпр. поступак остваривања права на
подстицајна средства за исту инвестицију, али кроз неки пројекат или из буџета ЈЛС).
Да ли се у склопу позива за ИПАРД Меру 7 бодује искључиво факултет у области туризма
и угоститељства?
Приликом примене поступка бодовања и рангирања захтева за одобравање пројекта у оквиру
ИПАРД Мере 7, додатних десет бодова добија подносилац захтева који има факултетску
диплому, при чему стечена диплома не мора бити у области туризма и угоститељства.
Да ли се плаћања морају вршити са наменског
рачуна пољопривредног газдинства?
Не, плаћања се могу вршити и са другог текућег
рачуна подносиоца захтева, али подносилац захтева
мора имати доказ из банке да је рачун са ког плаћа
отворен на његово име.
Да ли се врши контрола над инвестицијом која се
реализује уз ИПАРД подршку?
Да, контрола над предметном инвестицијом се
спроводи као контрола на лицу места и то: пре
одобравања пројекта, након реализације инвестиције,
а пре исплате ИПАРД подстицаја, као и у року од пет
година од дана исплате ИПАРД подстицаја. Послове
контроле инвестиције спроводи Сектор за контролу
на лицу места, у оквиру УАП.
Колико понуда добављача подносилац захтева треба да приложи уз Захтев за одобравање
пројекта и да ли мора да изабере најјефтинију понуду?
Подносилац захтева треба да приложи једну или три прикупљене понуде у зависности од
вредности инвестиције и то једну понуду за инвестиције до 10.000 евра, односно три понуде
за инвестиције преко 10.000 евра. Од три прикупљене понуде једна се уписује у образац
Захтева за одобравање пројекта и третира се као изабрана, односно понуда по којој
подносилац жели да реализује инвестицију. Притом, не мора да буде изабрана најјефтинија
понуда. Понуде међусобно морају да буду упоредиве по садржају и спецификацијама и важеће
на дан подношења захтева. Не достављају се једино за реализоване опште трошкове, за које се
доставља рачун. Као основица за обрачун ИПАРД подстицаја узима се најјефтинија понуда или
референтна цена уколико је она најнижа. Обрачун се врши за понуду која је изабрана од
стране подносиоца захтева и као таква уписана у образац Захтева за одобравање пројекта.
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Пример доброг пројекта:
Вуловић Марина (39) из Ченте jе, након завршеног
Пољопривредног факултета, смер за заштиту биља,
одлучила да покрене своју пољопривредну апотеку,
која би поред продаје заштитних средстава имала и
саветодавну улогу. Будући да пољопривредна
апотека није могла да обезбеди егзистенцију ни њој
ни њеној породици, Марина је одлучила да уложи
средства у куповину обрадивог земљишта и
започне сопствену ратарску проиводњу. Постепено
је увећавала своје површине и сада се искључиво
бави пољопривредом.

ИПАРД подршка за куповину трактора јој је помогла да производњу подигне на виши ниво и
остави себи простор да ради, како она каже, своју примарну струку. Наиме, ова динамична
жена је наставила да својим комшијама пружа бесплатне саветодавне услуге како би што боље
заштитили усеве на својим ораницама.

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 84,
11000 Београд, Србија
www.minpolj.gov.rs

ПИШИТЕ НАМ:

ipardnadlanu@minpolj.gov.rs
ПРАТИТЕ НАС:

@ipardnadlanu
ipardnadlanu
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