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.03/2010
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 6

6.1

Поддршка зза организирање и заедничко вршење на произодна
дејност на земјоделски стопанства

Максимална вредност на
надомест (до)

Надомест на трошоци при формирање на нови земјоделски
задруги
ДОЗВОЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

до 700.000,00 денари

- трошоци за едукација на потенцијалните задружници за предностите од економското здружување и
организирање и спроведување на студиско патување за најмногу 5 лица, и/или
- оперативни трошоци за формирање на земјоделски задруги формирани по 01.01.2010 година, и/или
- трошоци за едукација на управителот на задругата од областа на основи на менаџмент, финансиски
менаџмент, бизнис администрација, деловни комуникации (најмногу 80 часа едукација), и/или
- набавка на опрема за канцелариски простории и компјутерска опрема за земјоделски задруги
формирани по 01.01.2010 година, и/или
- надомест на трошоци за водење на сметководство, и/или
- надомест на бруто-плата на управителот на новоформирана земјоделска задруга формирани по
01.01.2010 година за период 01.01-31.10.2010 година.
6.2

Надомест на трошоци за одржување на работа на воспоставени
земјоделски задруги пред 01.01.2010

до 500.000,00 денари

ДОЗВОЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
- надомест на трошоци за водење на сметководство за период 01.11.2009 година до 31.10.2010
- надомест на бруто-плата на управителот на земјоделска задруга за период 01.11.2009 година до
31.10.2010 година во износ од 80% од просечната годишна плата во дејноста
- трошоци за едукација на задружниците за воведување на заеднички производни практики согласно
избран систем за квалитет на примарно земјоделско производство (органско производство, ГлобалГап,
интегрирано земјоделско производство, итн.) или за пост-бербени практики

II.

КРИТЕРИУМИ

Критериум:
- Корисниците треба да остварат годишен промет од најмалку 1.000.000,00 денари од продажба на
земјоделски производи произведени од задружниците или од продажба на репроматеријали на
задружниците во претходната фискална година.

III.

ВКУПЕН БУЏЕТ ПО ПОДМЕРКА

Подмерка 6.1 – вкупен буџет : 2.000.000,00

Подмерка 6.2 – вкупен буџет: 3.000.000,00
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IV. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА
Право на користење на средства имаат следните субјекти:

Субјекти
Задруги кои се регистрирани согласно Законот за задругите со претежна
земјоделска дејност.

Мерка
6.1 и 6.2

IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
Еден барател може да поднесе најмногу две барања по различни мерки, односно најмногу две барања по различни подмерки во рамките на една мерка, земајќи ги во предвид и останатите мерки од Програмата за рурален развој за 2010
година објавени во претходните повици,. Барањата 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 (сл.весник бр.8/2010) и Уредбата за спроведување на политиката за рурален
развој.
Доколку до Агенцијата се поднесат повеќе Барања од висината на расположивите средства согласно Програмата за
рурален развој за 2010 година , Агенцијата ќе им даде предност на корисниците кои го поднеле своето Барање порано
од останатите.
Вработеното лице за кое е исплатена поддршката мора да остане во работен однос најмалку една година од годината за
која е одобрена поддршката.

V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА
Образецот-Барање за исплата на средства заедно со листата на потребни документи, може да се подигне на веб
страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, или во просториите на Агенцијата.
Адреса на Агенцијата:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
ул. Скупи бр. 3-а, (зграда Фонко)
1000 Скопје

VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Пополнетото барање за исплата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година, Мерка 6 –
Под-мерка 6.1 или 6.2 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 03/2010 и
назначување на шифрата 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 губење или предвремено
отворање на барањето.
Крајниот рок за доставување на барањата е 15.12.2010 година(среда), Барањата доставени после 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 вебстраната: www.ipardpa.gov.mk.
Контакт:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на исплата.
Телефон 02 3097479, секој работен ден од 10.00 до 12.30 часот
E-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

