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ИПАРД III програм
Одлуком Европске комисије број С(2022)1537 од 09.
марта 2022. године, усвојен је ИПАРД III програм
Републике Србије за период 2021 – 2027. године.
Финансијски допринос Европске уније за ИПАРД III
програм повећан је у односу на претходни програмски
период и износи 288 мил. EUR, што ће са доприносом
Републике

Србије,

као

и

приватним

доприносом

корисника обезбедити преко 580 мил. EUR намењених
сектору пољопривреде и руралног развоја.

ПОСЛОВАЊА

Пре расписивања јавних позива из ИПАРД III програма

ПРИМЕР ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

односно

неопходно је доказати испуњеност одређених услова,
спремност

Републике

Србије

да

успешно

спроводи мере ИПАРД III програма.
У том смислу, ИПАРД Управљачко тело заједно са ИПАРД агенцијом интензивно ради на
реакредитацији Мере 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Мере 3
– Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних
производа и производа рибарства и Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и
развој пословања. Такође, паралелено се ради и на припреми акредитационог пакета за Меру 4
– Агро-еколошко-климатска мера и органска производња и Меру 5 – Спровођење локалних
стратегија руралног развоја (LEADER приступ).

Статус у припреми правилника за спровођење
Мере 1, Мере 3, Mере 4, Мере 5 и Мере 7
Током августа, одржано је шест радионица у вези са припремом нацрта правилника за спровођење
Мере 1 и Мере 3, на којима су, поред досадашњих сектора разматране специфичности које доноси
увођење нових сектора (Сектор рибарства у Мери 1 и Сектор прераде житарица и индустријског
биља и Сектор прераде рибе у Мери 3) и greenfiеld инвестиција.
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У циљу припреме нацрта правилника за Меру 4 са представницима ИПАРД агенције одржане су
две радионице на којима су разматрани услови и поступак за остваривање права на ИПАРД
подстицаје, агро-еколошко-климатске обавезе за сваку операцију у оквиру Мере 4, као и други
услови дефинисани ИПАРД III програмом.

ОПЕРАЦИЈЕ У ОКВИРУ МЕРE 4
Операција 1 – Плодоред на обрадивом земљишту,
Операција 2 – Затрављивање међуредног простора у вишегодишњим засадима,
Операција 3 – Успостављање и одржавање полинаторских трака и
Операција 4 – Одрживо управљање ливадама и пашњацима.

Током јула, одржана је уводна радионица за израду нацрта правилника за Меру 5 на којој су
представљена искуства у спровођењу LEADER мере у Републици Хрватској, као и разлике у
односу на меру која се у Републици Србији спроводи из националног буџета - LEADER like:
Подршка програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног
развоја. Током августа, одржана је дводневна радионица, на којој су представљене радне
верзије нацрта правилника за Меру 5, као и планиране активности ИПАРД Управљачког тела и
ИПАРД агенције за наредни период у вези са припремом пакета за акредитацију.

Средином јуна 2022. године, одржана је радионица на којој су презентована искуства
Републике Хрватске у припреми и спровођењу ИПАРД Мере 7 и на којој су ИПАРД Управљачко
тело и ИПАРД агенција радили на припреми нацрта правилника за Меру 7, који укључује два
нова сектора (Сектор директног пласмана производа и Сектор услуга малог обима). У циљу
припреме за реакредитацију, за септембар је предвиђено неколико радионица за рад на нацрту
правилника за Меру 7.
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С обзиром на комплексност процеса припреме нацрта правилника за горенаведене мере, као и
пакета за (ре)акредитацију, ИПАРД Управљачко тело и ИПАРД агенција имају континуирану
подршку пројекта ИПА 2017 „Подршка ИПАРД Оперативној структури”.

Мера 7 - Диверзификација
газдинстава и развој пословања

пољопривредних

Општи циљ Мере 7 је подстицање економског развоја у руралним подручјима кроз
диверзификацију пољопривредних активности, оснивање малих привредних друштава и
отварање радних места у руралним подручјима.
Право на ИПАРД подстицаје имају лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то: физичко лице – носилац
пољопривредног газдинства, предузетник и привредно друштво које је разврстано у микро или
мало правно лице.
Поред Сектора руралног туризма (који подразумева пружање угоститељских услуга у
категорисаним објектима капацитета до 30 индивидуалних лежајева и/или пружање додатних
услуга као што су: спортско – рекреативне активности; одржавање креативних и едукативних
радионица; презентација природних, историјских, културних вредности руралног подручја), у
Меру 7 укључена су и два нова сектора.
Сектор услуга малог обима обухвата инвестиције у услужним привредним делатностима и/
или образовним и/или саветодавним делатностима, као што су: поправка пољопривредних и
шумарских алата, машина и механизације, моторних возила, мотоцикала, бицикала; поправка
рачунара и комуникационе опреме, као и предмета и апарата за личну употребу и апарата за
употребу у домаћинству; услуге прања и хемијског чишћења; услуге неге кућних љубимаца и
фризерско/козметичке услуге; едукативне услуге и др.
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Сектор директног пласмана обухвата инвестиције у пласман пољопривредно-прехрамбених
производа и производа домаће радиности (нпр. продаја хране, одеће, козметичких и
хигијенских производа, уметничких предмета и сувенира и сл.), у складу са посебним
прописима.

Прихватљиви трошкови у свим секторима односе се на:
изградњу/реконструкцију и/или опремање објеката за обављање непољопривредних
активности (укључујући постројења за производњу енергије из обновљивих извора);
куповину нових возила, машина, механизације и опреме за обављање непољопривредне
активности (укључујући монтажу/инсталирање);
куповину нове рачунарске и рачуноводствене опреме, укључујући хардвер и софтвер;
опште трошкове који се односе на припрему пројектне документације (нпр. накнаде за
ангажовање архитеката, инжењера, консултаната, трошкови припреме пословног плана).

ИПАРД III програмом утврђен је максимални интензитет подршке из јавних извора
финансирања од 60% прихватљивих трошкова инвестиције. Подршка може бити повећана на
највише 70% за инвестиције младих пољопривредника и произвођача сертификованих
органских производа. Додатних 10% може се одобрити за инвестиције које се односе на
управљање отпадним водама и отпадом, коришћење енергије из обновљивих извора или
инвестиције у циркуларну економију (ефикасно коришћење отпадног материјала). Максимални
интензитет помоћи не сме прећи 75%. Допринос ЕУ у укупној јавној помоћи износи 75%.
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МИНИМАЛНЕ И МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ ПОДРШКЕ ПО
ПРОЈЕКТУ (У ЈЕДНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ):

Сектор руралног

минимум 20.000 EUR

туризма

максимум 300.000 EUR

Инвестиције у изградњу/реконструкцију или изградњу/реконструкцију са опремањем:

Сектор директног
пласмана производа

минимум 5.000 EUR и максимум 300.000 EUR
Инвестиције које се односе само на опремање:

минимум 5.000 EUR и максимум 100.000 EUR

Инвестиције у изградњу/реконструкцију или изградњу/реконструкцију са опремањем:

Сектор услуга
малог обима

минимум 5.000 EUR и максимум 300.000 EUR
Инвестиције које се односе само на опремање:

минимум 5.000 EUR и максимум 200.000 EUR

У случају када пројекат обухвата инвестирање у више од једног сектора, минимална вредност
јавне подршке биће 20.000 EUR, а максимална 300.000 EUR.

Пример доброг пројекта
„Винарија Александровић” се налази у селу Винча,
четири километара од Тополе и храма на Опленцу.
Годишње производи око 300.000 боца вина од грожђа
са 75 хектара сопствених винограда на којима успева
грожђе високог квалитета.
Породица Александровић се више од сто година бави
виноградарством и винарством. Њихово достигнуће је
повезано с успехом вина Тријумф, које је под овим
именом први пут направљено у подрумима краља
Александра Карађорђевића. Када је чувени дворски
подрумар Живан Тадић, који је после Другог светског
рата емигрирао у Канаду, сазнао да породица
Александровић
обнавља
винарску
традицију
опленачког краја, послао им је оригиналну рецептуру
сортнoг састава вина Тријумф, прича надалеко познат
виноградар,
винар
и
власник
„Винарије
Александровић”, Божидар Александровић.
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Нова етапа у развоју „Винарије Александровић” почиње 2000. године, када је саграђена нова
винарија и набављена најсавременија опрема за производњу врхунских вина.
„Винарија Александровић” има одлично искуство са ИПАРД програмом, о чему говори и чињеница
да су поднели чак три захтева за одобравање пројекта у оквиру три инвестиционе ИПАРД мере.

Извор фотографије: https://vinsketure.rs/vinarija-aleksandrovic/

У оквиру Петог јавног позива за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава поднели су захтев за куповину машина за обраду земљишта, заштиту биља и резидбу
винове лозе. По речима Божидара Александровића, сада су у фази куповине механизације по основу
одобреног пројекта и припреме захтева за одобравање исплате подстицаја у вредности од око 150
хиљада EUR.
Такође, поднели су захтев за одобравање пројекта у оквиру Мере 3 - Инвестиције у физичку имовину
које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства и то за
куповину опреме за винарију – од барик буради до танка за хладну стабилизацију. Пројекат се
односи и на улагање у обновљиве изворе енергије – изградња соларне електране, као и изградњу
складишта за готове производе. Висина инвестиције је око 880 хиљада EUR.
Нови сегмент у винском туризму „Винарије Александровић” започео је у 2020. години када је
оформљена савремена кухиња. У циљу даљег развоја винског туризма, по речима Божидара
Александровића, неопходно je обезбедити и смештајне капацитете. Управо због тога су се одлучили
да постојећи објекат реконструишу и опреме како би га претворили у објекат за туристички смештај.
Пројекат им је одобрен у оквиру Првог јавног позива за Меру 7 - Диверзификација пољопривредних
газдинстава и развој пословања, а остварили су и право на авансну исплату у износу од око 75
хиљада EUR, која им је од кључног значаја у брзој реализацији пројекта.
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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 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 путем Инстаграм и Фејсбук страница!

У билтену су коришћене фотографије из следећих извора: https://unsplash.com/, као и ауторске фотографије МПШВ

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
74

