
 

 



Циљ јавног позива
Циљ
модернизација производње и јачање конкурентности кроз
увођење нових технологија и иновација у процес примарне
производње,
повећање продуктивности пољопривредних газдинстава,
повећање квалитета производа, хигијене и безбједности
хране,
увођење добрих пракси у управљању природним ресурсима
и заштита околиша те
отварање нових тржишних могућности.
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Финансираће се искључиво пројекти који ће се 
имплементирати на територији БиХ.

Средства?
Укупна средства за финансирање подршке

пољопривредним газдинствима износе до 1,750,000 КМ. 

Средства по једној пријави могу износити од 97,000 КМ до
максимално 195,000 КМ (без ПДВ-а).
За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати
властито суфинансирање у износу од минимално 40% укупног
износа предложене инвестиције (40% суфинансирање
подносиоца пријаве и 60% суфинансирање кроз мјеру
подршке).
Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге
врсте неће узимати у обзир.

Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2019. године до
17:00 сати.
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Подносиоц пријаве ће обезбиједити податке о
издвојеним финансијским средствима кроз пријавни
образац и буџет, заједно са писмом намјере о
минималном износу суфинансирања.

По одобрењу пројекта треба доставити банкарску
гаранцију на укупан износ финансирања.

Банковна гаранција се треба издати на период трајања
планиране инвестиције плус додатних 6 мјесеци (од дана
потписивања уговора).

Средства?
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Ко може учествовати?
Могу учествовати;
физичка лица,
обрти/предузетници,
задруге и
предузећа

...која се баве примарном производњом у под-секторима:
узгој воћа,
узгој поврћа,
узгој винове лозе,
производња меса,
производња млијека,
узгој житарица и уљарица.
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Општи критерији за све подносиоце пријава:
Подносиоц пријаве је искључиво носилац
пољопривредног газдинства (потврда о регистрацији).
 Подносиоц пријаве је уписан у регистар
пољопривредних газдинстава.
 Подносиоц пријаве има сједиште на територији БиХ
(ЦИПС, потврда о регистрацији, копија регистрације
предузећа).
Планирана инвестиција је на територији Бих.
Планирана инвестиција се односи искључиво на један од
прихватљиви сектора за подршку.
Планирана инвестиција повећева степен иновација.
Подносиоц пријаве се активно бави примарном
пољопривредном производњом.
Обезбјењена средства за суфинансирање пројекта...

Општи критерији  1
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Општи критерији 2
Објекат или земљиште на којем ће се инвестиција
реализовати је у власништву подносиоца пријаве или
подносиоц пријаве посједује концесију или уговор о
кориштењу од најманје 10 година).
Објекат који је предмет инвестиције има важећу
грађевинску дозволу.
Предложени пројекат ће бити завршен у року од 12
мјесеци од дана потписиванја уговора.
Предложена инвестиција је економски оправдана што је
видљиво из пословног плана.
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Додатни бодови
Пријаве за Пројекате који се односе на пољопривредна
газдинства чије сједиште је регистровано на локалитету
преко 600 м надморске висине имају предност (додатно
бодовани).

Додатно бодовани ће бити подносиоци пријаве који
посједују добровољне стандарде као што су ГЛОБА ГАП или
Органски сертификат.

Глобал ГАП стандард, међународни стандард који се
односи на безбједност хране и обухвата производњу
примарних пољопривредних производа и активности
након бербе. Глобал ГАП је један од услова за улазак
производа на европско тржиште који обезбјеђује
конкурентност производа који је здравствено безбједан.
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ПОСЕБНИ  КРИТЕРИЈИ ПО ПОД-СЕКТОРИМА

УЗГОЈ ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Ако подносиоц пријаве посједује 
на своје име:

1. Од мин 1 хектара до мах 15 
хектара јагодичастог воћа

2. Од мин 2 хектара до мах 100 
хектара  засада воћа

3. Од мин 1 хектара до мах 50 
хектара винограда

УЗГОЈ ПОВРЋА

Ако подносиоц пријаве посједује на 
своје име од мин 5 хектара до 
мах 50 хектара производнје на 

отвореном пољу

УЗГОЈ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ

Ако подносиоц пријаве посједује на своје име 
на крају инвестиције, минимално 0,5 

хектаразаштићеног простора уписаног у 
регистар.

ПРОИЗВОДНЈА МЛИЈЕКА

Ако подносиоц пријаве посједује 
на своје име на крају 

инвестиције:

1. Минимално 15 музних крава

2. Минимално 50 коза

3. Минимално 50 оваца

ПРОИЗВОДНЈА МЕСА

Ако подносиоц пријаве посједује на своје 
име на крају инвестиције:

1. Минимално 20 јунади

2. Минимално 50 оваца или товне јагњади

3. Минимално 10 000 бројлера

4. Минимално 200 свиња (товљеника)

 

Инвестиције...

Улагање у материјалну имовине уз набавку нове опреме,
машина, механизације...
 Улагање у материјалну и нематеријалну имовину везано
уз проширење газдинства, фарме...
Диверзификација производње
Увођење стандарда...
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Подносиоц пријаве је жена.
Подносиоц пријаве има мање од 40 година.
Подносиоц пријаве је особа са инвалидитетом.
Локалитет изнад 600 м надморске висине.
Сертификати за добровољне стандарде.
 Степен иновација.
Стварање минимално једног новог радног мјеста.
Пртварање пољопривредног газдинства у обрт или
предузеће ...

Квалитативни  критерији 
Пројекат EU4Business

 

 

  



 

 

 

Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2019. године до 
17:00 сати!!!

 Затворена коверта
Адресa:

3)РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
(УНДП)
Пројекат Eu4business
UN House
Zmaja od Bosne bb
Sarajevo

Пријава пројкета
Пројекат EU4Business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


