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СОДРЖИНА: 
 

 ЦЕЛ НА EX-POST ЕВАЛУАЦИЈА НА ИПАРД 
ПРОГРАМА 2007-2013;  

 

 РЕЛИЗАЦИЈА НА EX-POST ЕВАЛУАЦИЈА; 

 

 ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ / ПРЕПОРАКИ. 
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ЦЕЛ НА EX-POST ЕВАЛУАЦИЈА НА ИПАРД 
ПРОГРАМА 2007-2013 

 
 Степен на искористеност на ресурсите;  

 Ефикасност и ефективност; 

 Социо економско влијание и 

 Влијание врз дефинираните приоритети. 
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ЦЕЛ НА EX-POST ЕВАЛУАЦИЈАТА 
 Постигнатиот напредок - ИПАРД Програмата 2007-2013 - (цели, 

резултати и влијание); 

 Подобрување на квалитетот (ефективност) на руралното 
програмирање; 

 Идентификација на факторите што придонесуваат за успех или 
неуспех при спроведување на програмата,  

 Оддржливост на “активностите” и идентификција на 
најдобрите практики; 

 Да се препорачаат “научени лекции” наменети за идното 
програмирање. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА EX-POST ЕВАЛУАЦИЈАТА 
  

 Потпишан договор (IPRDMA/03/2018) – 06.06.2019; 
 

 Одобрен е финален извештај – 23.09.2020; 
 
 Проектот за еx – post евалуација на IPARD Програма 2007-

2013 е исплатен – 21.10.2020. 
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ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ / ПРЕПОРАКИ 
 ИПАРД Агенција и ТУ да изнајдат начини за забрзување 

на процесот од поднеусвање на апликација до исплата на 
средства; (долг период на обработка);  

 ТУ и ИПАРД Агенција повеќе да се фокусираат на региони 
со послаб интерес за аплицирање и подобра поддршка 
на процесот на аплицирање; (слаба географска 
опфатеност);  

 Подобрување на комуникацијата помеѓу барателите и 
ИПАРД Агенција (не ефикасни канали за комуникација); 

 Воведување на софтверски решенија (прием / обработка 
/ исплата) и меѓусебна поврзаност на дата базите; 
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ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ / ПРЕПОРАКИ 
 Поголема фокусираност на Јавните повици; (Пр.  

Инвестиции кои директно влијаат на безбедност на 
храна, благосостојба на животни или животна средина; 

 Подобрување на советодавните услуги (Дадените 
советодавни услуги варираат по однос на квалитет); 

 Поддршка за пред-финансирање – Достапност до 
кредити и др. финансиски инструменти, гаранции на 
кредити, гарантни фондови и др. (Главна пречка за 
поголема искористеност на програмата од страна на 
малите земјоделски стопанства e пристапот до кредити 
или до парични средсгва од сопствени извори); 
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ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ / ПРЕПОРАКИ 
 Ефикасност на институционалната рамка на ИПАРД Програмата 

2007-2013 (Инст. рамка не може да се смета за ефикасна за време 
на спроведување на на ИПАРД Прогармата 2007-2013); 

 Да се развие среднорочна и долгорочна политика на вработување 
и задржување на кадрите во структурите на ИПАРД (Брза промена 
на службениците, со негативни последици на институционалниот 
капацитет); 

 Акредитација на дополнителни мерки (Мерките од оска 2 и 
LEADER не се акредитирани); 

 Избегнување на “deadweight” (при дизајнирање на критериуми за 
прифатливост, цели по мерки и прифатливи инвестиции). 
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ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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