ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета Републике Србије за прихватање средстава из фондова ЕУ
намењених руралном развоју у претприступном периоду“

Твининг пројекат „Јачање капацитета Републике Србије за прихватање средстава из
фондова ЕУ намењених руралном развоју у претприступном периоду“, који финансира
Европска унија, спроводиће се у наредне две године у сарадњи Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за пољопривреду и рурални
развој Мађарске, Министарства пољопривреде Аустрије и Министарства за храну, заштиту
потрошача и пољопривреду Немачке. Вредност пројекта је 2 милиона евра и има за циљ
припрему институционалних капацитета Републике Србије за пријем средстава из пете
компоненте ИПА фонда намењених руралном развоју.
Једна компонента пројекта намењена је помоћи у изградњи платне агенције (у Србији ће
ову улогу имати Управа за аграрна плаћања) у пољопривреди према захтевима прописа ЕУ, док
је друга компонента намењена изградњи тзв. Управног тела (у Србији ће то бити део Сектора за
рурални развој Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде) како би се
ојачали капацитети Србије и за део који се односи на програмирање помоћи.
Активности у оквиру прве компоненте обухватиће израду потребних процедура платне
агенције, обучавање кадрова у Србији и у земљама партнерима на пројекту, као и припрему за
пуну акредитацију за коришћење пете компоненте ИПА фонда. Активности у оквиру друге
компоненте биће такође усмерене на припрему основних докумената, мониторинг и евалуацију,
као и тренинг запослених.
_Један део пројекта, у вредности од 1 милиона евра, односи се и на набавку нове ИТ
опреме.
Значај спровођења твининг пројекта огледа се у томе што се припремом институција у
Републици Србији за имплементацију фондова из пете компоненте ИПА, након стицања
статуса кандидата, очекује прилив од неколико десетина милиона евра којим ће се вишеструко
увећати аграрни буџет Србије намењен руралном развоју и тиме олакшати транзиција српске
пољопривреде ка Заједничкој пољопривредној политици ЕУ. Са друге стране, значај пете
компоненте ИПА је у томе што у овој компоненти нема претходног одобравања пројеката од
стране Европске комисије, већ након акредитације српска страна има потпуну одговорност у
трошењу средстава, док Европска унија задржава право контроле трошења новца након
реализованих исплата. Такође, значај коришћења средстава ЕУ на овим пословима је и у томе
што ће се новац трошити искључиво у циљу подизања стандарда домаће производње и
прилагођавању прописима ЕУ у пољопривреди чиме се очекује значајно повећање
конкурентности домаће производње.

