
4. КОЛКУ средства ќе  бидат вратени?
Не повеќе од  65% од вкупните прифатливи трошоци

5. КОи  Општи УсЛОви треба да се 
испОЛнат?
 • Да се поднесе Барање за користење на средства 

(на јавен повик) со приложени  потребни 
документи. 

 • За инвестиции до 50.000 евра, се доставува 
технички предлог проект.

 • За инвестиции над 50.000 евра, потребен е 
деловен план.

 • Барателот треба да докаже дека е сопственик 
на земјиштето или има договор за закуп или 
концесија во времетраење од најмалку 7 години 

7. Каде да апЛицирам?
Се аплицира на отворен јавен повик до Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделството и рурал-
ниот развој

8. КОрисни инФОрмации
Потребните обрасци како и „Упатство за корис-
ници на средства од ИПАРД Програмата за мерка 
Диверзификација на фарми и развој на бизниси“ во 
кое се содржани сите информации за критериумите, 
условите за прифатливост на проектите и условите за 
финансирање може да се подигнат директно во:

агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој

Тел.02/3097-460
Адреса: III Македонска бригада бб., Скопје

www.ipardpa.gov.mk 

агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството

Тел. 047/228-330 и 047/228-370
Адреса: Климент Охридски, Битола

www.agencija.gov.mk 

За појаснување на ИПАРД Програмата можете да се 
обратите до:

министерство за земјоделство шумарство и 
водостопанство

Тел: 02/3134-477 локал 113,114,115 , Сектор ИПАРД, 
aдреса: Аминта трети бр.2, Скопје, интернет адреса: 
www.ipard.gov.mk како и до сите подрачни единици

ипард 
средства за мали бизниси 

во рурални средини

IPARD - Европски можности за
макЕдонското зЕмјодЕлство
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5. Услуги во рурални средини:
ветеринарни амбуланти, образовни и центри за об-
ука, механичарски работилници, сервиси за поправ-
ка на апарати за домаќинство и електронски уреди, 
фитнес салони, салони за нега и убавина,  домови за 
нега на стари лица, градинки и многу други услуги 

6. рурален туризам 
Туристичко сместување, угостителски коли-
би и сместување на отворено, кампови, соби за 
дегустација и продажба на храна и вино, рурални 
музеи, ботанички градини, зоолошка, простори за 
семинари и обуки и рекреативни активности за ту-
ристите, итн

7. производство и продажба на обновливи из-
вори на енергија:
 • Соларна енергија, ветер, вода, геотермална 

енергија;

 • Преработка на растителни и животински произ-
води од примарна и секундарна биомаса, освен 
биомаса од рибни производи;

 • Преработка на земјоделски производи за произ-
водство на био-гориво;

 • Преработка на шумски биомаса.

2.КОј мОже да биде КОрисниК?

Физички лица  регистрирани како земјоделец, 
земјоделско стопанство и занаетчија

правни лица - кои се регистрирани во Централни-
от регистар и кои вработуваат помалку од 50 лица 
и  имаат годишен обрт кој не надминува 10 милиони 
евра и / или нивниот годишен биланс на состојба, не 
надминува 43 милиони евра

Задруги -  која е регистрирана како таква во Цен-
тралниот регистар, во согласност со Законот за за-
други која првенствено се занимава со земјоделска 
дејност, собирање на шумски производи, преработка 
на земјоделски и шумски производи,  маркетинг на 
земјоделски производи и/или услуги поврзани ди-
ректно со земјоделски и шумски активности.

3. КОЛКава сУма мОже да се пОбара?

 • Најмала вредност на инвестиција за која се бара 
ко-финансирање е 1.500 евра 

 • Највисока вредност на инвестиција за која се бара 
ко-финанисирање е 1.000.000 евра 

 • САМО во случај  на инвестициски проект за 
постројки за производство и продажба на енергија 
произведена од обновливи извори максималните 
прифатливи трошоци  се до 3.000.000 евра.

Парите од ИПАРД Програмата се добиваат откако ќе 
се заврши инвестицијата, финансирана од сопствени 
или банкарски средства.  Претходно треба да се склу-
чи договор со ИПАРД Агенцијата, а инвестицијата за 
која сте поднеле барање  не смее да биде започната. 
Добивате неповратни средствата кои  нема да ја над-
минат границата од 65% од одобрените трошоци.

1. За штО мОже да се дОбијат ипард 
средства?

1. алтернативно земјоделско производство: 
Одгледување на зајаци, птици за месо, полжави и 
дивеч; Одгледување на печурки и тартуфи; производ-
ство на семенски и саден материјал; пчеларството; 
одгледување на растенија, семиња, и други зачини 
и ароматични растенија; насади на дрвја за дрве-
на граѓа и био-маса (брзо растечки дрва); фарми за 
слатководна риба, итн

2. производствени капацитети за храна: 
мали фабрики за преработка на овошје и зеленчук, 
пекари, производство на мелнички производи, про-
изводство на растителни и животински масла, про-
извидство на шира, оцет и вино, итн

3. Капацитети за преработка и производство
Преработка на дрво и производстство на хартија, 
стакло, козметика, паркет, мебел, хемиски, препара-
ти пестициди и агрохемија, пакување, етикетирање, 
итн

4.  сите регистрирани занаетчиски активности со-
гласно Правилникот за определување на дејности 
кои може да ги вршат занаетчиите.


