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РАЗВОЈ
Помош на ИПАРД Агенцијата за подготовка на акредитација на мерката
“ИНВЕСТИЦИИ ВО ЈАВНАТА РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА “

На ден 27.01.2015 година во просториите на ЕУ Инфо центарот се одржа свечено отварање
на твининг лајт проектот Помош на ИПАРД Агенцијата за подготовка на акредитација за
„Инвестиции во руралната инфраструктура“ финансиран од Европската унија
имплементиран од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој во соработка со Агенцијата на Република Словенија за земјоделски пазари
и рурален развој.
На учесниците им се обратија Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој, г-дин Тони Димовски, м-р Михаил Цветков, Министер за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Неговата екселенција г-дин Аиво Орав, Шеф на
делегацијата на Европската унија и Неговата екселенција г-дин Бранко Раковец, Амбасадор
на Република Словенија, Директорот на Агенцијата на Република Словенија за земјоделски
пазари и рурален развој, г-дин Бенедикт Јеранко, г-ѓа Маја Брајовиќ проектен лидер на
земјата корисник и г-дин Јожко Форназарич, проектен лидер на земјата членка.
Целта на овој проект вреден речиси 250 илјади евра е да придонесе кон ефикасно
управување и имплементација на ИПАРД програмата и да се воспостави функционална
контрола и систем на управување, кој ќе ѝ овозможи акредитација на ИПАРД мерката 301
„Инвестиции во руралната инфраструктура“ на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој .
Со имплементација на овој проект ќе се одржи економскиот, социјалниот и територијалниот
развој од аспект на паметен, оддржлив и сеопфатен развој преку развој на физичкиот
капитал во државата, ќе се обезбеди инфраструктура која е потребна за развој на руралните
области, ќе се придонесе кон подобрување на животнот стандард на руралното население,

ќе
се
поддржат
јавните
инвестиции кои се потребни за да
се постигнат целите за развој и
заштита на животната средина,
ќе се зголеми атрактивноста на
руралните средини за локалните
и надворешните инвеститори.
За време на презентацијата беа
истакнати значајни аспекти околу
правото
на
користење
на
средствата од мерката 301,
прифатливи
инвестиции
и
трошоци,
висината
на
финансиската поддршка која се
дава, охрабрувачки фактори и
потенцијални проблеми со кои би
можеле да се соочат потенцијалните корисници.
Средствата се наменети за Eдиниците за локална самоуправа согласно Законот за
територијална организација на локалната самоуправа во Р.Македонија во корист на
населените места со помалку од 10000 жители, Jавни претпријатија за управување со шуми
основани во согласност со Законот за јавни претријатија и регистрирани во Централниот
Регистар, Јавни претпријатија за управување со пасишта основани во согласност со Законот
за јавни претпријатија и регистрирани во Централниот регистар.
Прифатливи инвестиции за оваа мерка ќе бидат: снабдување со енергија и енергетска
ефикасност, управување со води, управување со отпад, обновување на селата, патишта,
услуги во заедницата , прифатливи трошоци за инвестициите се набавка на градежен
материјал и елементи за изградба или реконструкција на објекти или инфраструктура,
набавка на машинерија, машини и опрема, набавка на повеќе-годишни насади, компјутерски
софтвер со софтверска лиценца ,инсталација на опрема (со исклучок на поправки) ,
изградба/реконструкција (вклучително со технички надзор), садење, хортикултурни услуги,
општи трошоци ,трошоци за специфични информации и активности за публицитет.
Финансиската поддршка ќе се исплаќа
во висина од 100% од вкупно
прифатливите трошоци за инвестиции
кои не генерираат значаен нето
приход, 50% од вкупно прифатливите
трошоци за проекти кои генерираат
приход, минимум вкупно прифатливи
трошоци 10.000 евра и максимум
вкупно прифатливи трошоци 3.000.000
евра за проекти за општини и 500.000
eвра за проекти за јавни претпријатија.
Согласно
националните
и
ЕУ
стандардите
кои треба
да
се
почитуваат, секој проект ќе мора да ги
исполнува минималните национални
стандарди за заштита на животната
средина, градежните активности, енергија и култура од значење за проектот пред да го
достави финалното барање за исплата до ИПАРД Агенцијата.

