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У ОВОМ БРОЈУ ЧИТАЋЕТЕ:

ИПАРД III програм

ИПАРД III ПРОГРАМ

Припрема ИПАРД III програма за период 2021-2027.
године увелико је у току!

ПРЕГЛЕД ПРВОГ ЈАВНОГ
ПОЗИВА ЗА ИПАРД МЕРУ 7
OБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ
ИЗРАДЕ НАЦРТА ЗАКОНА О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДИ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

ИПАРД Управљачко тело вредно ради на припреми
ИПАРД III програма и први нацрти појединих поглавља
достављени су већ у фебруару Европској комисији (ЕК).
У складу са добијеним смерницама ЕК, први нацрт
комплетног ИПАРД III програма очекује се крајем марта
ове године. Подношење финалне верзије предвиђено је
за септембар, док се усвајање ИПАРД III програма од
стране ЕК очекује у новембру 2021. године. За
квалитетну припрему ИПАРД III програма неопходно је
ангажовање ex-ante евалуатора, као и одржавање
комуникационог процеса са представницима ЕК и са
свим заинтересованим странама.

НОВИ ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД – НОВЕ МЕРЕ
Република Србија се одлучила за спровођење седам мера у оквиру ИПАРД III програма, а на основу
сета од 13 мера које је ЕК ставила на располагање државама кандидатима за чланство у ЕУ.
Новина у односу на ИПАРД II програм јесте Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. У
сарадњи са СКГО и уз помоћ домаћих експерата израђена је „Анализа капацитета јединица локалне
самоуправе, изазова и могућности за коришћење средстава из ИПАРД програма, као и актуелног
стања руралне инфраструктуре” на основу чијих резултата се припрема Мера 6. Резултати анализе
показали су да је инфраструктура у насељима у руралним подручјима у знатно лошијем стању у
односу на градска насеља. Значајни проблеми у руралним подручјима су квалитет и количина
испоручене воде, велики број домаћинстава без прикључка на јавни канализациони систем, третман
отпадних вода, сакупљање отпада, неразвијена мрежа локалних путева или неадекватно одржавање
постојећих. Унапређење руралне инфраструктуре допринеће побољшању квалитета живота и услова
за развој пословања у руралним подручјима. Корисници Мере 6 биће ЈЛС које ће имати могућност да
остваре повраћај од 100% прихватљивих трошкова инвестиције.
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Поред ове мере, потенцијалним ИПАРД корисницима на располагању ће бити: Мера 1:
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Мера 3: Инвестиције у физичку
имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа
рибарства, Мера 4: Агроеколошко-климатске мере и мера органске производње, Мера 5:
Спровођење локалних стратегија руралног развоја - LEADER приступ, Мера 7: Диверзификација
пољопривредних газдинстава и развој пословања и Мера 9: Техничка помоћ, као мера за јачање
капацитета и пружање подршке у сповођењу ИПАРД III програма. На основу спроведених
секторских анализа у циљу идентификације стања и потреба у сектору пољопривреде,
планирано је увођење нових сектора и то: Сектор рибарства у Меру 1 и Сектор прераде рибе и
Сектор прераде осталих усева у Меру 3. Такође, на основу спроведене анализе за Меру 7,
поред руралног туризма, у склопу ИПАРД III програма у плану су нови сектори и то: Директна
продаја пољопривредних и локалних производа и Сектор услужних делатности у руралним
подручјима.
Средства из ИПАРД III фонда намењена су улагањима у набавку опреме и механизације,
изградњу и реконструкцију објеката. Крајњи циљ ових улагања јесте, пре свега, достизање
европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите
животне средине, али и оснаживање пољопривредника за пласман производа на тржиште ЕУ,
као и припрема за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредницима бити
доступни ступањем у чланство.

Преглед Првог јавног позива за ИПАРД Меру 7
Први јавни позив за ИПАРД Меру 7 објављен је 8. јуна 2020. године, са роком за подношење
захтева у периоду од 1. јула до 30. октобра. Први подаци у вези са поднетим захтевима овог
јавног позива указују на значајно интересовање потенцијалних корисника за инвестирање у
развој руралног туризма, о чему говори 311 поднетих захтева, уз захтевану подршку од око 8,5
милијарди динара (71,9 милиона ЕУР). Иако је за овај позив опредељен износ средстава од око
2,3 милијарде динара (20 милиона ЕУР), захтевана подршка од стране потенцијалних корисника
изражена путем поднетих захтева премашује опредељена средства више од три пута. Недавно
је објављена Ранг-листа потенцијалних корисника коју можете преузети ОВДЕ.
.
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Највеће интересовање потенцијалних корисника,
посматрано према врсти инвестиције, исказано
је за изградњу, адаптацију и реконструкцију
објеката за пружање туристичких, односно
угоститељских услуга, са учешћем од 87,14% у
укупном броју поднетих захтева, док инвестиције
у машине, механизацију и опрему учествују са
око 5%.
ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ ПРЕМА ТИПУ КОРИСНИКА
238 захтева

Физичко лице

140 ЗАХТЕВА

У ОКВИРУ ПРВОГ ЈАВНОГ
ПОЗИВА ЗА ИПАРД МЕРУ 7
ПОДНЕТО ЈЕ ОД СТРАНЕ ЖЕНА

25 захтева

Предузетник

48 захтева

Привредно друштво
0
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БРОЈ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА ИПАРД МЕРУ 7
ПО УПРАВНИМ ОКРУЗИМА

СеверноСевернобанатски
бачки

Западнобачки
Средњебанатски

Јужнобачки

НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА
ИПАРД МЕРУ 7 ЈЕ
ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

Јужнобанатски

Сремски

Мачвански

200

Град
Београд

Браничевски

Подунавски

Борски

Колубарски
Шумадијски

Златиборски Моравички

Поморавски

Зајечарски

Рашки
Расински

20% ОД УКУПНОГ БРОЈА ПОДНЕТИХ
ЗАХТЕВА ЈЕ ИЗ СРЕМСКОГ И
МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Нишавски

Топлички

Пиротски

Јабланички

Легенда:
<10 поднетих захтева
10-20 поднетих захтева

Пчињски

20-50 поднетих захтева
>50 поднетих захтева

Посматрано према територијалној распоређености поднетих захтева, највеће учешће у
укупном броју поднетих захтева остварује Златиборски управни округ (25%), а потом следе
Сремски, Моравички, Колубарски, Шумадијски и Рашки управни округ, са више од 15 поднетих
захтева.
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Добра вест је да је услед великог интересовања планирано расписивање Другог јавног позива за
ИПАРД Меру 7, у јуну 2021. године, уз планирани буџет од око 1,76 милијарди динара (око 15
милиона ЕУР) и отворен јавни позив до краја августа, чиме би потенцијалним корисницима
било обезбеђено довољно времена за припрему пројекта.

ИПАРД Управљачко тело је у обавези да до 15. јануара сваке године објави Индикативни план
ИПАРД јавних позива.

ИНДИКАТИВНИ ПЛАН ИПАРД ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА 2021. ГОДИНУ
ЈАН

М1
М3
М7
М9

ФЕБ

МАРТ

АПР

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГ

СЕП

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

6.613.200.117,00 РСД
2.351.604.000,00 РСД
1.763.703.000,00 РСД
148.407.967,40 РСД

Oбавештење о отпочињању израде Нацрта
закона о изменама и допунама Закона о
пољопривреди и руралном развоју
Eврoпскa кoмисиja, измeнaмa Сeктoрскoг спoрaзумa, oмoгућилa je зeмљaмa кoрисницaмa
ИПAРД фoндa aвaнснo плaћaњe пoдстицaja. To сe у Републици Србиjи мoжe oчeкивaти нaкoн
усвajaњa измeна и дoпунa Зaкoнa o пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу и пoдзaкoнских aкaтa.
Ступањем на снагу измeна и допуна Сeктoрскoг спoрaзумa између Владе РС и ЕК кoрисницимa
ИПAРД подстицаја oмoгућено је aвaнснo плaћaње у изнoсу дo 50%, што је иницирало почетак
рада на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном
развоју. Увођење aвaнснoг плaћaњa у изнoсу дo 50% од одобрене вредности подстицаја
обезбедиће ИПАРД корисницима значајан износ финансијских средстава за реализацију
одобрене инвестиције. Осим тога, примена авансног плаћања утицаће повољно на бољу
aпсoрпциjу финансијског дoпринoсa ЕУ и смањиће ризик од повраћаја средстава Европској
унији.
Авaнснo плaћaњe oмoгућиће кoрисницимa ИПАРД подстицаја дa пo oдoбрaвaњу прojeктa, уз
дoстaвљaњe бaнкaрскe гaрaнциje, мoгу дa добију подршку дo 50% oд изнoсa дeфинисaнoг и
oдoбрeнoг Рeшeњeм o oдoбрeњу прojeктa.
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Поред наведеног, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном
развоју односиће се и на обавезну документацију приликом подношења захтева за ИПАРД
подстицаје, ближе дефинисање IАCS и LPIS система за контролу плаћања у пољопривреди и
руралном развоју, дефинисање ИПАРД мере Техничка помоћ и LEADER мере у склопу ИПАРД
програма.

Извор: Swiss-Serbian Intellectual Property Project Phase II (SSIP II)

Пример доброг пројекта:
Марко Чарнић, из Региона Војаводине, учествовао је на Првом јавном позиву за подношење
захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације. Уз ИПАРД
подршку набавио је линију за прање и паковање шаргарепе.
Производњом поврћа, као додатном делатношћу, Марко Чарнић почео је да се бави још 1980.
године на 2,5 ha закупљене банатске земље. Посао трговаца су он и његова супруга напустили
1999. године и тада су проширили производњу поврћа са одложеним временом продаје попут
пасуља и млевене паприке на 50 ha, a производили су и кукуруз.
Првобитно су своје производе пласирали на зеленим пијацама, а највећи искорак у њиховом
развоју је био „улазак” у мегамаркете и одлука да прошире капацитете закупом државне земље.
Сада Марко под шаргарепом има 40 ha на којима годишње производи од 80 до 100 t овог
поврћа. Већина производње, око 80%, се извози, док 10% откупљује трговински ланац
„Delhaize”.
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Искуства и смернице за добро улагање Марко је прикупљао из земаља са развијеном
пољопривредом попут Холандије, Пољске, Израeла... По његовим речима, тржиште захтева
стално смањивање трошкова. Тако је Марко због уштеде улагао у савремени систем за
наводњавање кап по кап, као и у сопствену хладњачу, јер је цена изнајмљивања за тај обим
производње била превисока. Линија за прање шаргарепе му је донела значајно смањење
потребе за радном снагом која се за тај посао ангажује, а коју је веома тешко наћи последњих
година. Уз ИПАРД подршку своју линију је употпунио хидрокулером који му омогућава
стабилну производњу у условима високих летњих температура и продужава рок трајања
производа чак до четири пута.

Марко је већ је био упућен у могућности које нуди ИПАРД програм, имао је и припремљен
пројекат и само је чекао расписивање јавног позива на који се међу првима пријавио. Веома је
задовољан подршком у процесу остваривања права на подстицај. Сарадња се овде не завршава.
Марко Чарнић жели да направи додатне уштеде у процесу производње увођењем обновљивих
извора енергије – соларних панела.

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!

Фотографија са насловне стране: Swiss-Serbian Intellectual Property Project Phase II (SSIP II)

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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