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ДОГАЂАЈИ НА КОЈИМА ЈЕ
ПРЕДСТАВЉЕН ИПАРД III
ПРОГРАМ
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Објављен
Други
позив за Меру 7

јавни

Измена Правилника о ИПАРД подстицајима за
диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој
пословања („Службени гласник РС”, бр. 76/2020 и
87/2021) уследила је након Четврте измене ИПАРД II
програма. Измена Правилника имала је за циљ
унапређење и поједностављење административног
поступка у спровођењу ове мере.
Други јавни позив за подношење захтева за одобравање
пројекта за ИПАРД Меру 7 објављен је 23. септембра, са
роком за подношење захтева до 17. децембра 2021.
године. Позив укључује инвестиције у изградњу и
опремање објеката у оквиру сектора рурални туризам.
Прихватљиви корисници су физичка лица – носиоци
породичног пољопривредног газдинства, предузетници
и микро и мала привредна друштва, уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава.
Опредељена
средства
у
овом
позиву
износе
1.763.703.000,00 динара. Подстицаји се утврђују у
процентуалном
износу
до
65%
вредности
прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за
износ пореза на додату вредност.
Новина у овом позиву јесте измењена минимална
вредност подстицаја, коју корисник може да оствари
приликом инвестирања у рурални туризам. Наиме,
корисник може да оствари право на подстицаје у
износу од најмање 20.000 евра, а највише 300.000 евра
по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Правилник са прилозима, текст Другог Јавног позива и ажуриран Водич за кориснике за ИПАРД
Меру 7, могу се преузети овде. Такође, информације у вези са расписаним Јавним позивом могу се
добити путем телефона Инфо-центра МПШВ (011/2607960 и 011/2607961) и контакт центра УАП
(011/3020100, 011/3020101, 011/3107013), сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
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Управљачко тело приводи крају израду ИПАРД III програма за програмски период 2021-2027.
Рок за достављање финалних докумената Европској комисији је 15. новембар 2021. године. То је
тек почетак поступка који спроводи Европска комисија, а који, између осталог, подразумева
усвајање административног и правног оквира како би се омогућило усвајање ИПАРД III
програма од стране Европске уније и Владе Републике Србије.
У наставку се налазе основне информације о инвестиционим мерама ИПАРД III програма, док
ће детаљан приказ програма бити тема посебног броја билтена ИПАРД на длану.

Инвестиционе мере у склопу ИПАРД III програма
Mера 1 - Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
Подршка у оквиру Мере 1 ИПАРД III програма 2021 - 2027. има
за
циљ
повећање
ефикасности,
конкурентности
и
одрживости пољопривредних произвођача у Србији. У односу
на ИПАРД II програм, потенцијалне кориснике ИПАРД III
програма очекују бројне новине:
Увођење могућности финансирања greenfield инвестиција
у свим секторима;
Увођење Сектора рибарства кроз подршку инвестиција у
изградњу и опремање објеката за производњу рибе;
Повећање износа средстава које корисник може да добије
у оквиру једног пројекта, са 700.000 на 1.000.000 евра;
Повећање укупног износа подршке за програмски период
2021-2027. годинa по кориснику, са 1.500.000 на 2.000.000
евра.
Млади пољопривредници, са мање од 40 година у моменту подношења захтева за одобравање
пројекта, као и произвођачи сертификованих органских производа, моћи ће да остваре већи
ниво подршке, у односу на остале кориснике у Мери 1, у износу од 70% прихватљивих
трошкова, што је повећање од 5% у односу на ИПАРД II програм.
Такође, због све већег фокуса на очување животне средине, додатних 10% подршке биће
омогућено корисницима који улажу у инвестиције у управљање отпадним водама и отпадом,
као и за искоришћавање обновљивих извора енергије.
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Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу
прераде и маркетинга пољопривредних производа и
производа рибарства
Значајне новине које очекују потенцијалне кориснике Мере 3 ИПАРД програма односе се на:
Увођење могућности финансирања greenfield инвестиција у свим секторима;
Увођење Сектора прераде рибе;
Увођење Сектора прераде житарица и индустријског биља;
Повећање износа средстава које корисник може да добије у оквиру једног пројекта са
1.000.000 на 1.300.000 евра;
Повећање укупног износа подршке за програмски период 2021 – 2027. година, по кориснику
са 2.000.000 на 2.500.000 евра.
Као и у Мери 1, због све већег значаја очувања животне средине, додатно су стимулисане
инвестиције које се односе на третман отпадних вода и управљање отпадом, као и за
коришћење обновљивих извора енергије, са повећањем максималног износа подршке са 50% на
60%.

Мера
7
–
Диверзификација
газдинстава и развој пословања

пољопривредних

Општи циљ Мере 7 је подстицање економског развоја у
руралним
подручјима
кроз
диверзификацију
пољоривредних делатности, оснивање малих предузећа,
одржавање постојећих радних места и отварање нових.
Такође, ова мера пружa подстицај већој примени
енергије из обновљивих извора и преласку на руралну
економију са ниским емисијама угљен -диоксида.
Осим подршке Сектору руралног туризма, који је предмет
подршке ИПАРД II програма, у ИПАРД III програм уводе
се нови сектори, и то: Сектор директне продаје
пољопривредно- прехрамбених производа и производа
домаће радиности, као и Сектор делатности пружања
непољоприврених
услуга
мањег
обима
локалном
становништву и туристима.
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Кроз ову меру подршка ће бити омогућена физичким лицима, као и предузетницима и
привредним друштвима у рангу микро и малих предузећа, који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава. Потенцијални корисници ове мере ће бити у могућности да
конкуришу за више сектора у оквиру једног пројекта.

Догађаји на којима је представљен ИПАРД III
програм
Конференција „ИПАРД III програм – Шта ту има за мене?”
Конференција „ИПАРД III програм – Шта ту има за мене?”, одржана је 22. септембра 2021.
године, под окриљем 88. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду. Представници
ИПАРД Управљачког тела представили су могућности које у оквиру претприступне помоћи
Европске уније нуди, нови, ИПАРД III програм, а активној дискусији допринели су посетиоци
својим питањима и сугестијама.
Присутни су имали прилику да из „прве руке”
добију информације о помоћи Европске уније у
области
пољопривреде
и
руралног
развоја
Републици Србији, у оквиру успешних прича
ИПАРД II подршке, које су на конференцији
представили корисници Мере 1 – Инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава и
Мере 3 – Инвестиције у физичку имовину које се
тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства. У делу
предвиђеном за дискусију, представници ИПАРД
агенције одговарали су на питања и недоумице у
вези са имплементацијом ИПАРД II мера.

Конференцију је, у оквиру промотивне кампање Делегације Европске уније у Републици Србији
„За наша поља - #ЕУ за пољопривреду”, организовалo Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде, у сарадњи са пројектом техничке помоћи ЕУ „Jачање капацитета за
усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде, руралног развоја,
безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике”.
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Учешће на манифестацији „Рурални глас”
ИПАРД Управљачко тело је, у оквиру пројекта Европска будућност младих у руралним
подручјима - EFYRA, 1. октобра на Фрушкој гори, у склопу манифестације „Рурални глас”,
представило могућности које младима кроз претприступну помоћ Европске уније пружа
ИПАРД II и ИПАРД III програм.
Догађају су присуствовали представници ЛАГова: Хрватске, Словеније, Македоније, Мађарске,
Италије,
Естоније
и
Србије,
Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство и Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, а организован је од стране
Регионалне развојне агенције Бачка и Удружења
Дунав 1245 из Сремских Карловаца. Кроз дебату и
дискусију установљени су основни разлози
одласка младих из руралних подручја, као и
неопходни услови за њихов останак. У оквиру
догађаја одржан је и округли сто на ком је тема
била повезивање локалних акционих група из
региона.

Питања и одговори за Mеру 7: Диверзификација
пољопривредних
газдинстава
и
развој
пословања
Да ли је неопходно да потенцијални корисник приликом подношења захтева за одобравање
пројекта има регистровану шифру за обављање угоститељске делатности?

Подносилац захтева који нема категорисане
објекте за смештај, за обављење угоститељске
делатности, у моменту подношења захтева за
одобравање
пројекта
не
мора
имати
регистровану угоститељску делатност.
Привредно друштво и преудузетник морају бити
регистровани у АПР под било којом шифром, а
након
реализације
инвестиције,
приликом
достављања захтева за одобравање исплате,
неопходно је да се региструје угоститељска
делатност, у складу са прописима који уређују
област угоститељства.
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Да ли се може добити подршка за изградњу или опремање ресторана као угоститељског
објекта?
У сектору руралног туризма прихватљиви су изградња и опремање угоститељског објекта за смештај,
али и ресторана уколико је у саставу тог објекта, као и пратећих објеката за обављање угоститељске/
туристичке делатности које су утврђене Листом прихватљивих инвестиција и трошкова. Ресторан
као засебан објекат, у случају када не постоји и објекат за смештај, није прихватљив за финансирање.
Угоститељски објекат у домаћој радиности је објекат у којем се пружају услуге смештаја, припремања
и услуживања хране, пића и напитака или само услуге смештаја у објектима врсте: кућа, апартман и
соба. У овом случају опремање јединице, у којој ће се припремати и служити храна, пиће и напици,
прихватљиво је за финансирање.

Сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја,
припремања и услуживања хране, пића и напитака или само услуге смештаја, који се налази у
руралном (сеоском) окружењу, са елементима локалног обележја и наслеђа. У овом случају,
финансирање је прихватљиво.

Пример доброг пројекта

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
Двадесетшестогодишњи
Перчић,
околине Суботице,
Инстаграму
(@ipardnadlanu) иМатија
Фејсбуку
(IPARD из
na dlanu).

одлучио се да остане на породичном газдинству и настави
традицију бављења пољопривредом, која се у овој породици
протеже на три генерације. Матија се бави узгојем товне јунади
сименталске и абердин ангус расе, као и гајењем житарица за
исхрану стоке.
Матија је набавио телескопски манипулатор у оквиру Петог
јавног позива за подношење захтева за одобравање пројекта за
ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава (Мера 1).
„Планирао сам да проширим и унапредим своју фарму па сам
дошао на идеју да покушам са ИПАРД пројектом, о коме сам
доста слушао од наше саветодавне службе и медија”, каже
Матија и додаје да му је велику подршку и помоћ у остварењу
циљева пружила консултантска кућа из Новог Сада.
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Према речима овог младог корисника, телескопски
манипулатор је олакшао многе послове на фарми
међу којима су они најтежи, као што је манипулација
роло балама и изђубривање објеката. Матија додаје:
„Вредност инвестиције без ПДВ-а била је 6,9 милиона
динара и одобрен ми је повраћај од 65%, а исплаћена
сума износила је 4,5 милиона динара. Машину смо
набавили преко кредита банке, који је враћен након
исплате подстицаја”.
„На мојој фарми сада све функционише брже и лакше
уз помоћ телескопског манипулатора модел Merlo
P27.6 PLUS. Планирам поново да се пријавим за неку
нову инвестицију и препоручујем свима да покушају,
јер у замену за мало труда у прикупљању
документације, може много тога да се добије”,
закључује Матија.

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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