ПАРТНЕРСТВОМ ДО РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У АП
ВОЈВОДИНИ КРОЗ ИПАРД III ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине су 7. децембра 2021.
године формализовали своју досадашњу сарадњу закључивањем Протокола о сарадњи, који је
основ за удруживање капацитета и напора ове две покрајинске институције у циљу
унапређењаинституционалнихкапацитетасагласнопотребамаевропскихинтеграција,као
и
креирања подстицајних механизама за подршку учешћа корисника са територије АП Војводине
у развојним програмима Европске уније.
С обзиром да је пољопривреда препозната као један од покретача регионалног развоја, а АП
Војводина као типичан пољопривредни регион, у новој финансијској перпсективи 20212027,Покрајинска влада је препознала могућности у оквиру мере 6, ИПАРД IIIпрограма
Европске уније и ставила акцент на припреми и креирању оквира и ефикасних мера подршке за
успешну апсорбцију средстава од стране јединица локалне самоуправе из АП Војводине у
оквиру ове мере.
Имајући у видудаодукупнепољопривреднетрговинскеразменеСрбије 75% јеса ЕУ, а
извозСрбије у ЕУ је у 2020. достигаоблизу 2 милијардеевра, могућност коришћења ИПАРД
IIIпрограма
Европске
унијејеизузетнозначајносааспектадаљегодрживогразвојапољопривредногсектора у Србији. У
последњимизвештајима и анализамаоцењеноје дасеСрбијадоброприпремилаза ИПАРД
IIIпрограмкрозимплементацијумереулагања у руралнуинфраструктуруштојезначајноимајући у
видуснагупољопривреде
и
констатованоједаСрбијаиспуњавакритеријумеЕвропскеунијезафинансирањеинфрастурктурних
пројеката у селима.
У наредном периоду очекује се акредитација и усвајање програма Инструмента за
претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2021-2027- ИПАРД III.
Новина у ИПАРД IIIпрограмујестеМера 6 – Инвестиције у руралнујавнуинфраструктуру.
Резултатиспроведенеанализе у овомсекторупоказалисудајеинфраструктура у насељима у
руралнимподручјима у знатнолошијемстању у односунаградсканасеља.
Значајнипроблеми
у
руралнимподручјимасуквалитет
и
количинаиспорученеводе,
великибројдомаћинставабезприкључканајавниканализационисистем,
третманотпаднихвода,
сакупљањеотпада,
неразвијенамрежалокалнихпутеваилинеадекватноодржавањепостојећих.
Наведено ће моћи да буде финасијски подржано кроз горепоменуту меру.
КориснициМере
6
прихватљивихтрошковаинвестиције.

ћеиматимогућностдаоствареповраћајод

100%

Како ће мера заживети од 2023. године, а у циљу максималне апсорпције предвиђених
бесповратних средстава, једнице локалне самоуправе, односно месне заједнице на територији
АП Војводине, имају довољно времена да сагледају тренутно стање у погледу спремности
пројектне документације за аплицирање са циљем унапређења руралне јавне инфрастурктуре, а
што је један од приоритета за већину градова и општина у Војводини.
Покрајинска влада, Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине
заједно раде на припреми подстицајних мера и пружања одговарајуће подршке градовима и
општинама на територији АП Војводине које ће стајати на располагању у оквиру ИПАРД III
програма у циљу максималне искоришћености средстава која ће стајати на располагању у
програмском периоду 2021-2027.

