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ИПА II програма за рурален развој (ИПАРД II) 2014 – 2020

Досега преку ИПАРД 2 програмата финасирани се вкупно 2334
проекти, нови инвестиции во земјоделството кои надминуваат
150 милиони евра, а поддршката која како кофинансирање доаѓа
од државата и средsтва на ЕУ е во висина од 80 милиони евра.

https://ipard.gov.mk/mk/pocetna/
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ИПА III програмата за рурален развој (ИПАРД III) 2021 – 2027

Целите на ИПАРД III во МК за 2021-2027 година се:
• да се поддржат одржливите системи за храна, преку зголемување на

конкурентноста на земјоделско-прехранбениот сектор, прогресивно

усогласувајќи ги со стандардите на ЕУ и подобрување на ефикасноста

и одржливоста на производството на фармата, кое ќе обезбеди

подобар одговор на општествените барања за безбедна, хранлива и

одржлива храна и благосостојба на животните;

• да се олесни развојот на бизнисот, растот и вработувањето во

руралните средини, да ја подобрат позицијата на земјоделците во

рамките на вредносниот синџир и привлекување млади земјоделци во

земјоделството;

https://ipard.gov.mk/mk/pocetna/

ИПА III програмата за рурален развој (ИПАРД III) 2021 – 2027

Целите на ИПАРД III во МК за 2021-2027 година се:

• да придонесе за ублажување и адаптација кон климатските

промени, поттикнување на одржливо управување со природните

ресурси и придонесот за заштита на животната средина; и

• да се подобри развојот на заедницата и социјалниот капитал во

руралните области и градење модерна јавна администрациите за

земјоделство и рурален развој, почитувајќи го принципите на

доброто владеење

https://ipard.gov.mk/mk/pocetna/
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ИПА III програмата за рурален развој (ИПАРД III) 2021 – 2027

Индикативниот максимален придонес на Европската Унија за

спроведување на ИПАРД III програмата во МК е утврдена на 97

милиони евра, поделени годишно како што следува,

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ВКУПНО
(мил. Евра)

7 8 12 15 17 18 20

ИПА III програмата за рурален развој (ИПАРД III) 2021 – 2027

Индикативниот максимален придонес на Европската Унија за

спроведување на ИПАРД III програмата во МК е утврдена на 97

милиони евра, поделени годишно како што следува,

МЕРКИ ИПАРД III Буџет (€)
M1:Инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства 29 150 000

M3:Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на

земјоделски и рибни производи

29 780 000

M4: Aгроеколошки – климатски мерки и органско земјоделство 1 400 000

М5: Имплементација на стратегии за локален развој – LEADER 

пристап

1 950 000

М6: Инвестиции во рурална јавна инфраструктура 12 550 000

М7:Диверзификација на фарми и развој на бизнисот 18 300 000

М8 Техничка помош во земјоделието 2 470 000

М9:Советодавни услуги во земјоделието 1 400 000

Вкупно 97 000 000
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Новини на ИПАРД III - 2021 – 2027

• Предфинансирање на инвестициите. Конкретно, секој еден 
корисник, кој ќе аплицира ќе има можност да добие 30 до 50 
отсто предфинансирање со самото склучување на договорот за 
проектот.

• Како корисник на ИПАРД средствата ќе може да се јави т.н. 
здружено-правно лице за колективни инвестиции во примарно 
производство или преработувачка индустрија. Тоа може да се 
задруги, организација или група производители, правно лице 
формирано од повеќе индивидуални производители 
регистрирани во МЗШВ, како и правно лице формирано од 
здружение или асоцијација.

ЛИДЕР во ИПАРД III - 2021 – 2027

• Со мерката 5 „Спроведување на стратегии за локален 
економски развој – ЛИДЕР пристап“ ќе се финансира работата 
на Локалните Акциски Групи (ЛАГ-ови) кои постојат во земјата, 
како и проекти од помал обем на ЛАГ-овите кои се дел од 
нивните стратегии за локален економски развој. 

• Поддршката за функционирање на ЛАГ-вите е важна од аспект 
за развој на руралните средини. 
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М6 ИПАРД III - 2021 – 2027

• Со мерката M4: Aгроеколошки – климатски мерки и органско

земјоделство, се озвозможуваат инвестици во агро-еколошки мерки 
како што е загреваањето на овошни насади и ротација на култури во 
градинарството и финансирање на органското земјоделско 
производството, односно конверзијата од конвенционално во 
органско производство. 

• Со оваа мерка ќе се стимулира еколошкото земјоделско 
производство, во согласност со тековните насоки и трендови во ЕУ.

М6 ИПАРД III - 2021 – 2027

• М6.„Инвестиции во рурална јавна инфраструктура“ – мерка која беше 
дел од ИПАРД 2 но не беше акредитирана и која ќе биде од голема 
помош за локалната самоуправа. 

• Конкретно, преку оваа мерка општините ќе можат да користат 
финансиска поддршка за изградба на инфраструктурни објекти, 
изградба на локална патна инфраструктура, системи за 
водоснабдување, канализациони системи и слично. 

• Ова е особено важно за подобрување на животот во руралните 
средини но и генерално за руралниот развој.
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Инвестициски мерки во ИПАРД III - 2021 – 2027

• Во ИПАРД 3 Програмата ќе продолжат мерките за инвестиции во 
примарното земјоделско производство (мерка 1), преработка на 
земјоделски производи (мерка 3) и развој на различни деловни 
активности (мерка 7) во рурални средини како инвестиции за 
производство на прехранбени производи, текстил, преработка на 
дрво, дестилари, изградба на хотели, градинки, домови за стари лица и 
друго. 

• За оваа намена, веќе во првиот повик од ИПАРД 3, обезбедени се над 
35 милиони евра за потенцијалните корисници на ИПАРД 3, кој 
сеочекува да се објави во првиот квартал на 2023

Очекувани резултати од ИПАРД III - 2021 – 2027

Од искористувањето на ИПАРД 3 Програмата 2021-2027 за 
Република С. Македонија се очекуваат многубројни придобивки 
како на пример:
– подобрување на стандардот на земјоделците,
– подобрување на пазарната конкурентност и ефикасност,
-зголемување на вработеноста во руралните средини,
-подобрување на ветеринарните стандарди и унапредување и 
заштита на животната средина.
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Програма „Граѓани, еднаквост, права и вредности“
(CERV)

- Оваа програма има за цел да ги заштити и промовира правата 
и вредностите на Унијата како што се содржани во Договорите 
на ЕУ и Повелбата за фундаментални права. 

- Таа ќе придонесе за одржување и понатамошен развој на 
отворени, засновани на права, демократски, еднакви и 
инклузивни општества засновани на владеење на правото.

- Оваа програма е дел од новиот Фонд за правда, права и 
вредности заедно со програмата Правда.

https://tinyurl.com/eu-cerv

Програма за акција за животна средина и клима(LIFE)

Главните цели на програмата LIFE се:
- Да помогне да се направи промена кон поодржлива, кружна, 
енергетски ефикасна, заснована на обновливи извори на 
енергија, климатски неутрална и поотпорна економија.
заштита, обновување и подобрување на нашата животна 
средина.
- Запирање и враќање на загубата на биолошката разновидност.
да се запре деградацијата на екосистемите преку управување и 
унапредување на мрежата Натура 2000, а со тоа да се поттикне 
одржливиот развој.

https://tinyurl.com/eu-life-calls
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Програма за акција за животна средина и клима(LIFE)

Главните цели на програмата LIFE се:
- поттикнување и поддршка на зелените идеи и од големите и од 
малите компании, невладините организации, јавните власти, групите 
граѓани и академската заедница, меѓу другото.

Програмата LIFE ќе и помогне на ЕУ да ги постигне своите амбиции 
за Европски зелен договор со:
- трансформирање на ЕУ во фер и просперитетно општество, со 
модерна, ефикасна за ресурси и конкурентна економија каде што има 
нула нето емисии во 2050 година и каде што економскиот раст е 
одделен од користењето на ресурсите.
- заштита, зачувување и подобрување на природата низ целиот 
континент.
- заштита на здравјето и благосостојбата на граѓаните од влијанија врз 
животната средина и климата.

Програма EU4Health

ЕУ продолжува да финансира проекти и 
заеднички акции кои придонесуваат за 
поздрава Европа. Ова е четврта 
здравствена програма, која трае од 2021 до 
2027 година. Здравствената програма 
претставува амбициозен одговор на 
пандемијата COVID-19, но оди подалеку од 
одговорот на кризата за да се справи со 
отпорноста на европските здравствени 
системи

https://tinyurl.com/eu4health-calls
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Програма EU4Health

Акциите финансирани во рамките на програмата EU4Health ќе ги 
следат следните 4 цели и 10 конкретни цели:
1. Да се подобри и негува здравјето во Унијата
• превенција на болести и унапредување на здравјето
• меѓународни здравствени иницијативи и соработка
2. За справување со прекуграничните здравствени закани
• превенција, подготвеност и одговор на прекугранични 

здравствени закани
• дополнување на националното складирање на суштински 

производи релевантни за кризата
• формирање на резерва на медицински, 
здравствен и помошен персонал

Програма EU4Health

3. Да се подобрат медицинските производи, медицинските 
помагала и производите релевантни за кризата
• правејќи ги медицинските производи, медицинските помагала 

и производите релевантни за кризата достапни и достапни

4. Да се зајакнат здравствените системи, нивната издржливост и 
ефикасноста на ресурсите
• зајакнување на здравствените податоци, дигитални алатки и 

услуги, дигитална трансформација на здравствената заштита
• подобрување на пристапот до здравствена заштита
• развивање и спроведување на здравственото законодавство 

на ЕУ и донесување одлуки базирани на докази
• интегрирана работа меѓу националните здравствени системи
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Програма EU4Health

EU4Health, исто така, ќе инвестира во итните здравствени 
приоритети:
• одговор на пандемијата COVID-19 и отпорност на 

прекугранични здравствени закани
• Европскиот план за борба против ракот
• Фармацевтската стратегија за Европа

Други области, како што се:
• дигитализацијата на здравствените системи, 
• антимикробната отпорност и 
• подобрените стапки на вакцинација, 
исто така добиваат финансии и внимание. 
Се прошируваат и успешните иницијативи како што се 
Европските референтни мрежи за ретки болести.

● 65 часа обука и менторска 

поддршка:
○ 19 работилници од по 3 часа за 2 

месеци

○ 7.5 часови менторска поддршка

● Договор за комплетирање на 

целосна апликација за 2+2 месеци 

● Секој учесник се води од клучниот 

принцип на работа „Активна подготвка 

на проект за грант низ учење, редовно 

учество, сопствена работа и менторска 

поддршка во текот на целиот период на 

Грант академијата“;

Зошто да се учествува во Грант Академијата ?

Од 23 јануари 2023

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-
2023
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● Од оние учесници и тимови кои 

напишале проект за време на Грант 

Академија, 71.4% или скоро три од 

четири проекти добиле поддршка 

за грант 

● Пријавување за зимска грант 

академија (23 јан.- 27 мар. 2023)

И уште поважна причина за 

учество

https://tinyurl.com/zimska-grant-akademija-2023

Ви благодарам!!!

Зоран Стојковски

Проефект Иново, Мк
E-mail: zо.stojkovski@gmail.com

info@proefekt.mk,

Мобилен телефон: +389 70-355-095
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