ИПАРД програм зa период 2014-2020. године
Влада Републике Србије усвојила је 2014 додине ИПАРД програм за период 20142020. године. ИПАРД програм је заправо ИПА компонента 5 – Рурални развој (IPA Rural
Development – IPARD). Заједничка пољопривредна политика представља једну од
најзначајнијих политика ЕУ. Важност те политике огледа се и у издвајањима из буџета ЕУ за
њено спровођење. Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне политике,
ЕУ земљама кандидатима за чланство пружа подршку у процесу прилагођавања
пољопривредног сектора и руралних области, као и за имплементацију законодавства ЕУ у
оквиру Заједничке пољопривредне политике. Компонента која се односи на рурални развој
намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање
Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Носилац програма је Министарство
пољопривреде и заштите животне средине. Укупна финансијска средства обезбеђена у
периоду 2014-2020. године износе 229.970.588 евра, од чега је допринос ЕУ 175.000.000 евра а
национални допринос износи 54.970.588 евра.
ИПАРД програм је усклађен са следећим стратешким документима: Национална
стратегија пољопривреде и руралног развоја; Стратегија за смањење сиромаштва у Србији;
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије и Акциони план за период 2011-2018.
године; Стратегија управљања водама на територији Републике Србије; Дунавска стратегија
ЕУ; Стратегија ЕУ за јадранско- јонски регион; Национална стратегија Србије за развој МСП и
предузетништва.
Основни предуслови за коришћење средстава из ИПАРД фонда су: усвојен ИПАРД
програм и одобрен од стране Европске комисије посебном одлуком; закључени сви споразуми
(Оквирни, Секторски и Финансијски); и усвојена одлука о преношењу управљачких овлашћења
Европске комисије (окончан процес акредитације).
Основни принципи, на којима се заснива ИПАРД, су:
1. подела обавеза између свих актера,
2. успостављање ефикасног система интерне контроле,
3. дефинисање јасних процедура за управљање ИПА фондовима,
4. независна екстерна ревизија,
5. транспарентне процедуре јавних набавки и
6. кофинансирање.
Програмом је предвиђено формирање сталне радне групе у оквиру Министарства
пољопривреде и заштите животне средине чији је основни задатак дефинисање критеријума и
услова које корисници морају да испуне у време подношења захтева за ИПАРД средства, као и
на крају инвестирања и да предложи контролни списак за ове критеријуме / услове у погледу
стандарда. Тешко је издвојити најважније циљеве везане за ИПА компоненту 5, због њеног
обухвата и свеприсутности у разним областима, али три најважнија приоритета би могла да
буду:
 побољшање тржишне ефикасности и спровођење стандарда Заједнице;
 припрема за спровођење агро-еколошких мера, као локални развој села;
 развој руралне економије.
Поред ових приоритета, постоји још низ специфичних циљева од којих су посебно
стратешки истакнути: Повећање конкурентности пољопривредног сектора; Унапређење
сектора за прераду до постизања стандарда ЕУ; Диверзификација активности и извора прихода
у руралним подручјима; Развој непољопривредног сектора руралне економије; Бољи квалитет
стручних обука и информативних сервиса за пољопривреднике и мала локална предузећа; Боље
управљање природним ресурсима и ефикасно коришћење ресурса; Одржавање биолошке
разноврсности и еколошке вредности пољопривредних зона и пољопривредних система, као и
одржавање квалитета водних ресурса; Промовисање одрживог управљања шумама (ОУШ),
побољшавајући приступачност шума и доступност добрих еколошких технологија у сектору
шумарства; Одржавање ниског нивоа емисија гасова са ефектом стаклене баште (ЕГС) из
пољопривредног сектора и руралних подручја и подршка за прелезак на економију на бази
ниске емисије угљеника; Смањење степена сиромаштва и ризика од социјалне искључености;
Боља основна инфраструктура и услуге у руралним подручјима; Отварање радних места у
руралном окружењу; Побољшање капацитета локалних заинтересованих страна са циљем
увођења LEADER приступа.

Суштина ИПАРД-а се своди на две ствари – кофинансирање и стандарде. То су управо
елементи који одређују економску активност потенцијалног корисника у најмање пет година
после реализоване инвестиције подржане ИПАРД средствима.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

