АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот
ЈАВЕН ПОВИК
бр.01/2010
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година
I.

ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:
Мерка 1 Инвестиции за подобрување на конкурентност и
Максимална вредност на
модернизација на земјоделски стопанства
прифатливи трошоци (до)
1.1
Модернизација на лозарството, овоштарството и градинарството
2.500.000 денари
(на отворено)
1.2.

Модернизација на одгледување на житни култури

6.000.000 денари

1.3

Модернизација на производството на индустриски култури
(маслодајни, фуражни култури, тутун) вклучително и производство
на компир
Инвестиции за одгледување на цвеќе и украсни дрва и растенија

4.000.000 денари

1.4

1.5

Инвестиции во одгледување на говеда за тов (вклучително и
телиња од систем крава-теле)

1.6

Инвестиции во одгледување на несилки

1.7
Мерка 2

Модернизација на пчеларството
Инвестиции за доработка, преработка, складирање,
пакување и маркетинг на земјоделски производи
Инвестиции за постигнување на стандардите за безбедност на
храна во преработка на земјоделски производи (освен за
преработка на овошје и зеленчук, грозје за вино, млеко и млечни
преработки и кланични капацитети)
Инвестиции за воведување или модернизација на производни
капацитети за добиточна храна
Инвестиции за воведување на производни капацитети за
производство на меланж
Инвестиции за воведување на производни капацитети за
преработка на компир
Финансиска поддршка на промотивни активности за развој
на рурален туризам
Изработка на брошури, мапи, книги со историски факти за
локалитети и знаменитости и книги за традиционални одбележја и
културно наследство
Одбележување на културни и природни знаменитости во рурални
средини и рурални сместувалишта
Изградба на пешачки и велосипедски патеки во рурални средини

2.1

2.2
2.3
2.4
Мерка 4
4.1

4.2
4.3

3.000.000 денари, и
до 5% од вредноста на проектот
за услуги за изработка на проект
4.500.000 денари
до 3% од вредноста на проектот
за услуги за изработка на проект
1.500.000 денари
до 3% од вредноста на проектот
за услуги за изработка на проект
500.000 денари
Максимална вредност на
прифатливи трошоци (до)
5.000.000 денари, и
до 5% од вредноста на проектот
за услуги за изработка на проект
5.000.000 денари
20.000.000
15.000.000
Максимална вредност на
прифатливи трошоци
500.000 денари

250.000 денари
до 2.000.000 денари, и
до 3% од вредноста на
проектот за услуги за изработка
на проект
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II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА
Право на користење на средства имаат следните субјекти, и тоа за мерките:
Субјекти
Земјоделско стопанство упишано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
согласно Закон за земјоделството и руралниот развој
Правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва или Законот за
задругите со број на вработени не помал од 3 лица и не поголем од 50 лица, кои ги
исполнуваат минималните услови за вршење на соодветната дејност согласно закон
Здруженија и фондации регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и
фондации со седиште во рурално подрачје
Самостојно единиците на локалната самоуправа каде се наоѓа руралното подрачје или
јавно-приватно партнерство каде како носител на јавното-приватно партнерство се јавува
единицата на локалната самоуправа

Мерка
1
2

4
(освен точка 4.3)
4.3

III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со
набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралиот
развој за 2010 година.
Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од
страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции,
доколку поинаку не е определено.
Ставката на ко-финансирање за Мерката 1се зголемува до 55%, 60% и 65% во случаите кога:
се работи за носител на земјоделско стопанство кој на денот на поднесување на барањето е со старост
од 18 до 40 години,
барателот е жена, и/или
земјоделското стопанство се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје
За Мерката 4 ко-финансирањето изнесува 100% .
Доделената финансиска поддршка е неповратна.
IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
Еден барател може да поднесе најмногу две поединечни барања по различни мерки, односно под-мерки.
Поединечните барања за секоја мерка, односно под-мерка се доставуваат во оригален примерок.
Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2010 година и Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој.
Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства се рангираат со бодување утврдено во
Уредбата за спроведување на политиката за рурален развој.
Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на Договорот за
ко-финансирање со Агенцијата.
Финансиски средства не се исплаќаат доколку барателот на денот на поднесување на барањето има
неподмирени обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по основ на
склучени догвори за користење на државно земјоделско земјиште и трактори од Јапонската помош.
V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА
Образецот-Барање за користење на средства заедно со листата на потребни документи и Упатството за
корисниците може да се подигне на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, во Подрачните единици на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во најблиските регионални центри или работни
единици на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството секој работен ден од 8:30 до 16:30
часот.
Упатството за изработка на деловен план за Мерката 2 може да се подигне на веб страната на Агенцијата
www.ipardpa.gov.mk.
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Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
ул. Скупи бр. 3-а, (зграда Фонко)
1000 Скопје
VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Пополнетите барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2010 година на македонски јазик заедно со целокупната потребна документација се доставуваат во затворен
плик со назнака на предната страна на пликот во горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ“ за Јавен повик број 01/2010 и
назначување на бројот на мерката/подмерката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по
пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не презема одговорност за затурање
или предвремено отворање на барањето.
Крајниот рок за доставување на барањата е 12.04.2010 година. Барањата доставени по предвидениот
рок нема да бидат разгледувани.
Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk.

Контакт:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти.
Телефон 02 3097460, секој работен ден од 10.00 до 14.30 часот
E-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

