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Одржана Седма седница
ИПАРД II Одбора за праћење
Испитивање постигнутих резултата ИПАРД II програма,
достизањe дефинисаних циљева акредитованих мера и
напредак у коришћењу финансијских средстава, неке су
од функција које обавља ИПАРД II Одбор за праћење.
ИПАРД II Одбор за праћење формиран је Решењем које
доноси министар, а чине га представници надлежних
државних органа и тела, одговарајућих економских,
социјалних и еколошких партнера са правом гласа. Са
друге стране, Европска комисија, Национални ИПА
координатор, Национални службеник за одобравање и
ИПАРД Оперативна структура учествују у раду ИПАРД II
Одбора за праћење без права гласа.

Седма седница ИПАРД II Одбора за праћење одржана је у петак, 30. октобра 2020. године, у
хотелу „Мона Плаза” у Београду. Услед тренутне епидемиолошке ситуације, седница је
организована кроз онлајн укључење и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД
II Одбора за праћење у сали. Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранислав
Недимовић, председавао је седницом и у уводном делу обратио се присутнима.

На Седмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, дат је преглед остварених резултата у спровођењу
ИПАРД подстицаја као и план активности за наредни период са аспекта Управљачке и ИПАРД
Оперативне структуре. Чланови ИПАРД II Одбора за праћење усвојили су предлог Четврте измене
ИПАРД II програма, као и измене Акционог плана за техничку помоћ за 2020. годину и Акциони план
за техничку помоћ за 2021. годину. Поред тога, на седници су представљени резултати евалуације
досадашње имплементације ИПАРД II програма, као и налази спроведене системске ревизије у 2020.
години.
Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног
директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у
Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију
система управљања средствима Европске уније и други.
Пoдршку oргaнизaциjи седнице пружио је прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa
прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe,
вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe”, кojи финaнсирa Eврoпскa униja.
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Зелена агенда за Западни Балкан
Климатске промене и деградација животне средине, уз
пратеће здравствене и социо-економске проблеме, на
глобалном нивоу су оцењене као егзистенцијална претња.
Европа је, да би превазишла ове изазове, крајем 2019. године
донела нову стратегију развоја - Европски зелени план
(European Green Deal), која садржи скуп политика и
обавезујућих мера са циљем да Европа постане климатски
неутрална до 2050. године.
Еколошка транзиција за Европу ће укључити и земље из окружења. Европска комисија је у
оквиру Економског и инвестиционог плана за Западни Балкан у октобру 2020. године донела
смернице за спровођење Зелене агенде за Западни Балкан (Green Agenda for Western Balkan),
које, као и у Европском зеленом плану, дефинишу активности у пет кључних области:
климатске акције (декарбонизација и прелазак на обновљиве
изворе енергије, енергетска ефикасност и одрживи транспорт)

циркуларна економија (ефикасна употреба ресурса и
одржива производња, управљање отпадом и рециклажа)

биодиверзитет (заштита и обнављање природног богатства
региона)

борба против загађења ваздуха, воде и земљишта

одрживи прехрамбени системи и руралнa подручја

За сваку од пет поменутих области смернице доносе најважније иницијативе и предлог
могућих мера које ће заједнички усвојити ЕУ и свака земља партнер Западног Балкана.
На регионалном нивоу, посебна пажња ће бити посвећена руралним подручјима и сектору
пољопривреде, с обзиром на то да се земље Западног Балкана и даље суочавају са бројним
изазовима. Улагања у одрживу пољопривреду и усклађивање са ЕУ стандардима истовремено
могу имати позитиван утицај и на остале области које покрива Зелена агенда.

2

ИПАРД на длану

Број 7 - Окт/Нов 2020

Претприступна помоћ ЕУ, а посебно инструмент
подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД)
може се користити као помоћ економијама региона у
реформи и реструктурирању њихових пољопривреднопрехрамбених сектора и достизању стандарда ЕУ о
безбедности хране и добробити животиња, како би
могле да се такмиче на заједничком тржишту по
приступању ЕУ. Такође, ИПАРД мере омогућавају
руралним заједницама да искористе предности
циркуларне економије, која подразумева ефикасну
употребу ресурса, смањење отпада и поновно
коришћење сировина. На тај начин ће се руралне
економије
региона
учинити
отпорнијим
на
потенцијалне утицаје климатских промена, а рурална
подручја живописнијим за грађане Западног Балкана,
атрактивнијим за инвестиције и туризам.
У том смислу, Европска комисија подстиче земље
Западног Балкана да користе постојеће ИПАРД
програме и да и даље подстичу модернизацију
физичких добара у пољопривредно-прехрамбеном
сектору, економску диверзификацију, бољу руралну
инфраструктуру, ширење подручја под органском
производњом и примену програма LEADER. Одржива
пољопривреда и производња хране треба да буду
суштина ИПАРД програма, тако да у наредном периоду
треба уложити додатне напоре у остварењу задатих
циљева и посебно дати подршку кратким ланцима
снабдевања и заједничким инвестицијама.

НА САМИТУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА, ОДРЖАНОМ 10. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
У СОФИЈИ, ЛИДЕРИ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА СУ СЕ СЛОЖИЛИ ДА У
ПОТПУНОСТИ ПРИХВАТЕ ЗЕЛЕНУ АГЕНДУ ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН И ИЗРАЗИЛИ
СУ СВОЈУ ПОСВЕЋЕНОСТ СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ СВИХ ПЕТ
КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНЕ АГЕНДЕ.
Финансијски инструменти
Спровођење амбициозне Зелене агенде за Западни Балкан захтеваће значајна јавна и приватна
средства за финансирање на националном, регионалном и међународном нивоу. Европска
комисија је предложилa да се из фонда ИПА III за период 2021-2027 обезбеди 9 милијарди евра,
како би се регион економски приближио ЕУ. Инвестициони капацитети региона би требало да
буду подржани и кроз нови Гарантни фонд за Западни Балкан са циљем да се потенцијално
привуку инвестиције до 20 милијарди евра.
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Почеo FwC SIEA пројекат „Подршка ИПАРД
Управљачком телу и ИПАРД агенцији при
спровођењу ИПАРД мера”
Уводним online састанком одржаним 26. октобра
2020. године формално је започело спровођење
пројекта, који ће трајати наредних девет месеци:
„Подршка ИПАРД Управљачком телу и ИПАРД
агенцији при спровођењу ИПАРД мера”. Пројекат
се финансира из средстава ЕУ са циљем да
подржи Оперативну структуру у почетној фази
спровођења новоакредитованих мера ИПАРД II
програма
и
ефикасно
допринесе
свим
активностима Управљачког тела приликом
израде ИПАРД III програма.
Такође, кроз пројекат је предвиђена
надоградња и иницијализација софтверског
решења за рурални развој што ће омогућити
електронску обраду ИПАРД захтева. Тиме ће
се пружити подршка ИПАРД агенцији у
преласку са мануелне на аутоматску обраду
захтева за све ИПАРД мере, што ће у
будућности олакшати и убрзати процес
обраде захтева.
Услед актуелне епидемиолошке ситуације све предвиђене активности са пројекта реализују се
по комбинованом моделу, односно, уз лично присуство учесника на састанцима и радионицама
у ограниченом броју и online коришћењем е-платформе.

Прва активност у оквиру овог пројекта, петодневна радионица: „Симулација припреме
тендерског досијеа за спровођење Мере 9 ИПАРД II програма и ex-ante контроле припремљеног
тендерског досијеа - Модул 1”, одржана је у периоду 23-27. новембра 2020. године. Радионицу су
одржали Зоран Кртинић, ПРАГ експерт, и Жељка Гудељ Велага, експерт у области
програмирања. У фокусу радионице била је припрема два тендерска досијеа, један се односио
на ангажовање евалуатора и други на поједностављење процедура ИПАРД агенције. Наредни
модул ће се одржати у децембру.
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споразума

и

ИПАРД

II

Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима
примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), који је
ступио на снагу 8. априла 2016. године представља и део законодавног оквира за спровођење
ИПАРД II програма.
У циљу унапређења спровођења ИПАРД II програма, Европска комисија предложила je
одређене измене Секторског споразума, које ће се одразити на предлог измена и допуна
Закона о пољопривреди и руралном развоју, као и на измене ИПАРД II програма.

Најважнија измена односи се на дефиницију младог пољопривредника, према којој је млади
пољопривредник особа млађа од 40 година у тренутку подношења захтева за одобравање
пројекта.

МЛАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИК МЛАЂИ ОД 40
ГОДИНА У ТРЕНУТКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

ПОВЕЋАНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ МЕРЕ 1 И МЕРЕ 7

Предлог Четврте измене ИПАРД II програма
усвојен је од стране члановa ИПАРД II Одбора
за
праћење
и
укључује
прерасподелу
средстава из неакредитованих мера и
неискоришћених алокација акредитованих
мера у Меру 1 и Меру 7, за које постоји
највеће
интересовање
потенцијалних
корисника.
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Пример доброг пројекта:
Александар Тишма (40) из Новог Кнежевца учествовао је на првом ИПАРД јавном позиву за
набавку нове механизације и један је од првих исплаћених корисника.
Остварио је подстицај за набавку
сејалице
и
сетвоспремача.
Александар је успоставио веома
добру сарадњу са Пољопривредно
саветодавном службом и био је
активан учесник зимских школа и
едукативних радионица, семинара
и студијских путовања на тему
пољопривреде. На ову сарадњу
инспирише и друге произвођаче у
свом крају, јер је по његовом
мишљењу кључ у правовременој
информацији.
Једна
од
тих
радионица отклонила му је и
предрасуду да је ИПАРД „баук“ и
одлучио је да поднесе захтев.

Александар је своје имање наследио од деде. Након завршене средње пољопривредне школе
изабрао је пољопривреду као свој животни позив и газдинство са 10 проширио на 80 хектара,
које у овом тренутку обрађује.

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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