
Подршка организацији 8. седнице ИПАРД II Одбора за праћење пружена је кроз пројекат „Јачање капацитета за 
усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарске 

и фитосанитарне политике” који финансира Европска унија

Млади пољопривредници

96 захтева

31%

Захтевани трошкови за инвестицију:

ЗАХТЕВИ ПРЕМА ТИПУ ИНВЕСТИЦИЈЕ И РЕГИОНУ: 

1. Инвестиције за успостављање туристичких домаћинстава и
рекреативних зона - 64%
2. Инвестиције за модернизацију постојећих туристичких објеката – 16%
3. Инвестиције у обновљиве изворе енергије – 5%

20%

55%

21%

3%
Регион Војводине
Број захтева: 60
Захтевана јавна подршка: 10,6 мил. ЕУР

Регион Шумадије и Западне Србије
Број захтева: 163
Захтевана јавна подршка: 25,0 мил. ЕУР

Регион Јужне и Источне Србије
Број захтева: 62
Захтевана јавна подршка: 8,5 мил. ЕУР

Београдски регион
Број захтева: 10
Захтевана јавна подршка: 1,6 мил. ЕУР

Удео региона у броју поднетих захтева

ТИП ИНВЕСТИЦИЈЕ

Поднети захтеви:

70,60 мил. ЕУР

Захтевана јвана подршка:

311

45,89 мил. ЕУР

Жене
124 захтева

40% <40
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M7 – Први јавни позив Maj 2021

Број пристиглих захтева 311

Захтевани износ средстава 70,71 милиона ЕУР

Опредељена средства 20 милиона ЕУР

• Од 1. јуна до 1. октобра 2020 године

• Подстицаји за изградњу и опремање категорисаних објеката за бављење за пружање 
туристичких/ угоститељских услуга са туристичком инфраструктуром

• 60% захтева за подршку  изградњи и опремању објеката 

• 30%  захтева за подршку  реконструкцији и опремању објеката 

• 10% захтева за подршку опремању објеката 

• Трећина захтева без прописане грађевинске документације

• Захтеви који се налазе у обухвату опредељених средстава по овом јавном позиву (102 
захтева) биће обрађени у предвиђеном року – до 31. јул 2021. године 
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