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Инструмент за претпристапна помош за рурален развој  (ИПАРД 2014-2020) 
 Ко-финансирано од мерката Техничка помош од ИПАРД Програмата 2014-2020 

 
 

Информација за спроведени одлуки и заклучоци од деветтиот состанок на 
Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 

 
На деветтиот состанок кој беше одржан на 15-ти декември 2021 година беа усвоени 3 
одлуки и донесени 10 заклучоци, односно: 
 

1. Одлука за усвојување на дневниот ред; 
2. Одлука за усвојување на Записникот од претходниот осми состанок на 

Комитетот за следење на ИПАРД одржан на 3 јуни 2021; и 
3. Одлука за усвојување на АПТА-та за 2022 година. 

 
По состанокот на Комитетот за следење на ИПАРД не е донесена ниту една 
дополнителна одлука по пат на пишана процедура. 
 
Во однос на заклучоците, на деветтиот состанок на Комитетот за следење на ИПАРД 
беа усвоени следниве заклучоци: 
 
Заклучок бр. 1: Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020 се информираше во 
однос на одлуките/заклучоците усвоени на претходниот (осми) состанок на Комитетот 
за следење на ИПАРД. 

Заклучок бр. 2: Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020 се информираше во 
однос на новите членови на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020. 

Заклучок бр. 3: Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020 се информираше во 
однос на Комитетот за следње на ИПА. 

Заклучок бр. 4: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше за функционирањето на системот за следење и контрола.  

Заклучок бр. 5: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше во однос на  резултатите од спроведување на ИПАРД Програмата 
2014-2020 преку податоци/показатели за следење.  

Заклучок бр. 6: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше во однос на напредокот на активностите на АФПЗРР. 

Заклучок бр. 7: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше во однос на напредокот на активности во однос на спроведување на 
АПТА 2021.  

Заклучок бр. 8: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше за напредокот на активностите за комуникација и публицитет за ИПАРД 
Програмата 2014-2020. 

Заклучок бр. 9: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше за тековната евалуација на ИПАРД Програмата 2014-2020. 

Заклучок бр. 10: Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 се 
информираше за подготвителните активности за ИПАРД III Програмата 2021-2027. 

 

 


