МЕРКА 115

Поддршка на активен женски член
во земјоделското домаќинствo
ЦЕЛТА НА МЕРКАТА 115 – „Поддршка за активен женски член во
земјоделското домаќинство“ е подобрување на целокупните
резултати од работењето на земјоделското стопанство и достигнување
на повисоки стандарди од минималните утврдени со законите од
областа на земјоделството или новововедени стандарди од
областа на земјоделството.
Инвестициите согласно оваа мерка, се наменети за зголемување
на ефикасноста на производството преку намалени трошоци
за земјоделско производство и подобрување на квалитетот на
земјоделското производство и/или за достигнување на повисоки
стандарди од минималните утврдени со закон или за достигнување на
новововедени стандарди. Мерката се однесува само за оние инвестиции
кои се сметаат за дополнителни за достигнување на минимални стандарди
и не доведуваат до зголемување на производниот капацитет.

ПРИФАТЛИВИ ИНВЕСТИЦИИ:
 Инвестиции за набавка на опрема за преработка и/или доработка на примарни земјоделски производи, и
 Инвестиции за набавка на услуги за спроведување на деловниот план на инвестицијата, додека
набавка на земјоделска механизација не е прифатлив трошок во овој јавен повик.

ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ:
 Набавка на опрема за постбербени активности, преработки на фарма и директен маркетинг на фарма:
 Овошје и зеленчук, вклучувајќи и компири,
печурки и мешункасти растенија;
 Житарици, мелнички производи и производи од скроб;
 Растителни и животински масла и масти;
 Шира од грозје, сок од грозје, вино и оцет,
маџун и др;
 Месо и месни производи;
 Млеко и млечни производи; (вклучувајќи
јајца и живина)
 Опрема за прием, собирање и чување.
 Опрема за подготовка за сортирање, чистење, миење, сушење, дезинфекција, обложување со восок, сортирање, калибрирање,
отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти
материјали.
 Опрема за пред-ладење, ладење и замрзнување.
 Опрема за сечење, мелење и останата опрема за подготовка пред преработка.

 Опрема за филтрација, де-аерација, ферментација, стабилизација, сепарација, хомогенизација, пастеризација и стерилизација.
 Резервоари, танкови.
 Опрема за конзервирање, сушење, десикација, замрзнување.
 Опрема за полнење, флаширање, пакување и
означување/етикетирање.
 Зашеметување, искрварување, опрема за горење и опрема за отстранување на внатрешни органи.
 Опрема за сечење и откостување.
 Лабораториска опрема и апарати за анализа
на производот.
 Опрема за следење на квалитетот, контрола
системи со следливост на прием на производ, складирање и дистрибуција.
 Третман на отпад, валоризација, опрема за
ракување и складирање.
 CIP опрема (“clean in place”).
 Опрема за подобрување на стандардите за
благосостојба на животните, како што се
обезбедување на редовен пристап до свежа
вода, храна, сместување на животните пред
колење
 Оперативни трошоци за маркетинг на преработки од примарни земјоделски производи.

КОРИСНИЦИ
За проектите од мерка 115, потенцијален корисник е земјоделско стопанство чиј носител е жена, упишано
во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, во согласност со Закон за земјоделството и рурален развој по следниве основи:

ФИЗИЧКИ ЛИЦА:

ПРАВНИ ЛИЦА:

 Индивидуална земјоделка – носител на
земјоделско стопанство вршител на земјоделска дејност согласно Закон за вршење на
земјоделска дејност;
 Индивидуална земјоделка – носител на семејно земјоделско стопанство кој се стекнал
со статус на осигуреник согласно Закон за
пензиско и инвалидско осигурување;
 Индивидуална земјоделка – носител на
земјоделско стопанство кој се занимава со
земјоделство како дополнителна дејност;

 Трговски друштва регистрирани согласно
Закон за трговски друштва;
 Трговец поединец – регистриран согласно
Закон за трговски друштва;

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Барање за финансиска поддршка генерирано преку системот за електронско поднесување
на барање на e-baranie.ipardpa.gov.mk за мерка 115 (барањето треба да се испечати и да биде
своерачно потпишано од страна на поднесувачот на барањето)
2. Понуди/профактури со детална техничка спецификација за производите за кои се бара
финансиска поддршка (оригинал со потпис и печат) (Понудите од странство треба да бидат
преведени на Македонски јазик заверени од овластен судски преведувач)
3. Деловен план - изготвен согласно Упатсвото за изготвување на деловен план
4. Решение за упис во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
5. Годишна даночна пријава (УЈП)
6. Потврда од Министерство за труд и социјална политика за социјален статус – самохран родител
7. Потврда од Фондот за инвалидско и пензиско осигурување за лица регистрирани како
индивидуален земјоделец согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Електронска верзија на пакетот за аплицирање на веб-адресата на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk
За повеќе информации:
Агенција за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Агенција за поттикнување на развојот
на земјоделството

ул. 3-та Македонска бригада бр 20
зграда на Македонија Табак блок Ц
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Телефон/факс: + 389 (0) 2 3097 450 /
+389 (0) 2 3097 454
e-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Ул. Аминта трети бр.2
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Телефон: +389 (0) 2 3134477
e-mail: info@mzsv.gov.mk

Климент Охридски бб, Пелагонка II-5/3
7000 Битола
Република Северна Македонија
Телефон: +389 (0) 47520 735
e-mail: aprzdirekcija@agencija.gov.mk

Информативниот материјал е поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон
транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција
за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида.

