
 

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (www.nkeu.mk) 

Деветта сесија 

Работна група 1 –Земјоделство и рурален развој: 

Онлајн сесија (Zoom webinar), 29.09.2021 (среда) од 09:30 – 12.30 часот 

“Предизвици во програмирањето и реализацијата на програмата 

ИПАРД III (2021-2027)” 

 

1. Структурни услови, имотно-правни аспекти и техничка документација (општини и 

влада) 

1.1.  Да се забрза процесот на донесување на ДУП-ови во општините, со конкретни 

рокови и побрзо да се процесира документацијата за проекти кои вклучуваат 

градежни активности и барањата за легализација што се наменети за користење на 

ИПАРД. 

1.2.  Да се комплетираат и поврзат сите релевантни регистри во институциите во однос 

на ИПАРД. 

1.3.  Да се разгледаат можностите за олеснување на барањата за понуди и документи од 

странство (на пример, да се прифаќаат и профактурите од странските фирми 

испратени преку е-пошта (без електронски потпис) и да се олесни условот за доказот 

за сопственичка структура на понудувачот. 

1.4.  Да се воведе гарантен фонд за обезбедување на ИПАРД-апликантите при 

подигнувањето и користењето на кредити, како и за заштита на комерцијалните 

банки и штедилниците од кредитен ризик. 

 

2. Организација на јавните повици и уредување на договорните односи помеѓу 

АФПЗРР и корисниците (АФПЗРР) 

2.1.  Да се одреди и да се почитува временската рамка со определени рокови за сите фази 

од процесот (од повик до реализација). 

2.2.  Да се овозможи предфинансирање и спроведување на инвестицијата откако ќе биде 

одобрена од АФПЗРР. 

2.3.  Да се направи државен фонд за покривање на административните пропусти 

направени во самиот процес на одобрување и спроведување на инвестициите ко-

финансирани преку ИПАРД, со соодветни механизми (на пр. комисија) за проценка 

на причините за настанатите пропусти од страна на апликантот и/или АФПЗРР 

(согласно искуствата од други држави, на пример, Фондот во Турција). 

2.4.  Да се воведе електронски систем за аплицирање за користење на ИПАРД-поддршка 

и известување на апликантите за конечната одлука на АФПЗРР. 

 

3. Нови мерки и услови во ИПАРД3 ( МЗШВ) 

 

3.1.  Да се забрза процесот на акредитација на новите мерки од ИПАРД3 кои ќе 

придонесат кон подобро и поуспешно искористување на програмата (Инвестиции во 



 

 

рурална јавна инфраструктура, Агроеколошки мерки, Советодавни служби, 

Стратегии за локален развој - ЛЕАДЕР пристап). 

3.2.  Во следниот програмски период, да се воведат мерките Унапредување на обуки и 

Иновации и пренос на знаење.  

3.3.  Да се ограничи поддршката преку ИПАРД само за капитални инвестиции над 10 000 

евра. 

 

 

4. Владата да се зајакне капацитетот на институциите поврзани со спроведување на 

ИПАРД, особено Телото за управување, АФПЗРР и АПРЗ:  

 

4.1. Да се зголеми бројот на вработени, со стручни и професионални кадри (особено итно 

и важно за АФПЗРР поради акредитација на мерките);  

4.2. Да се подобрат знаењата и вештините на вработените со обуки;  

4.3. Редовно да се обезбеди финансиски мотив за вработените кои имаат зголемена 

одговорност, ангажираност и обем на работа поврзана со ИПАРД;  

4.4. Да се подобрат условите за работа (канцелариски услови, основни материјали, 

дигитализација и сл.). 

 

5. Информираност и комуникација 

5.1.  Да се продолжи со активностите на Тeлото за управување со ИПАРД (МЗШВ) за 

подигнување на свеста, информирање на корисниците за можностите што ги нуди 

ИПАРД3, особено во насока на преземање нови развојни инвестиции, иновации, 

додадена вредност. 

5.2.  Редовно да се информираат и обучуваат советодавните лица и приватните консултанти 

во однос на програмата, подготовката на апликациите и деловниот план. 

5.3. Редовна медиумска информираност за програмата, како и специјализирани обуки за 

новинарите (да се користи и јавниот сервис МРТВ како информативен канал со 

најголема покриеност и можност за бесплатно промовирање на програмата). 

5.4. Да се развиваат веб-страниците на АПРЗ и АФПЗРР за подобра информираност на 

заинтересираните лица за ИПАРД програмата со интерактивни алатки за поставување 

прашања.  

5.5. Да се подобри комуникацијата помеѓу институциите во делот на континуираната 

размена на информации (на пример, меѓу АПРЗ и АФПЗРР, невладиниот сектор со 

институциите, и сл.) и вклучување на економските – социјални партнери на МЗШВ 

во Комитетот за следење на ИПАРД во МЗШВ . 

 

 

 

 

 


