
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
Сектор за управување со ИПАРД фондови 

 
 

Настанот е ко-финансиран со средства од Европската унија преку 
реализација на активности за публицитет од мерката „Техничка помош“ во 

спроведувањето на ИПАРД 2014 - 2020 

 

 

Работилница на тема: Користење на средства од Инструментот за 

претпристапна помош на Европската унија за рурален развој  

- ИПАРД 2014 – 2020 
 

Место на одржување: “Holiday Inn” хотел, Скопје  

Датум: 20 ноември 2019 

 

П Р О Г Р А М А 

Ден 20.112019 –
(среда) 

Тема за дискусија 

08:00 – 8:30 Регистрација на учесници 
 

8:30 – 8:45 Модератор: Живко Брајковски 
Раководител на Тело за управување со ИПАРД 
 
Отворање на настанот и поздравно обраќање  

8:45 – 8:40 ИПАРД можности за македонското замјоделство  
Mерка 1 “Инвестиции на основни средства на земјоделски 
стопанства”  
 
Презентација и дискусија по однос на барани документи од 
релевантни институции (технички тела) согласно 
критериуми/обврски по однос на прифатливи инвестиции и 
баретели по мерка 1 
 
Модерација: Одделение за програмирање и проценка на ИПАРД 

12:00 – 13:00 Коктел 

13:00 – 15:30 ИПАРД можности за македонските рурални средини 
Mерка 7 “Диверзификација на фарми и развој на бизниси”  
 
Презентација и дискусија по однос на барани документи од 
релевантни институции (технички тела) согласно 
критериуми/обврски по однос на прифатливи инвестиции и 
баретели по мерка 7 
 
Модерација: Одделение за програмирање и проценка на ИПАРД 

15:30 – 16:30 ИПАРД можности за македонските рурални средини 
 

 Презентација на меморандуми за соработка со соодветни 
технички тела, одговорни лица, дефинирани обрацси, временска 
рамка на доставување на браните документи итн.  

 
Презентација: Сектор за одобрување на проекти – АФПЗРР 
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Презентација на Барање за исплата и потребни документи по 
мерките 1 и 7, комплементарност со доставените и одобрени 
документи во фаза на одобрување на инвестиции /проекти во 
Сектор за одобрување на проекти, согласно ИПАРД прогрмата 2014-
2020 и другите обврзувачки документи и процедури . 
 
Презентација: Сектор за одобрување на исплати – АФПЗРР 
 
Дефинирање на идни активности: 
 

 Разгледување и дефинирање на агенда за планиран форум со 
надворешни институции и технички тела; 

 Заклучоци и евалуација на настанот. 
 
Модерација: Одделение за програмирање и проценка на ИПАРД 

 


