АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
www.ipardpa.gov.mk

Врз основа на Програмата за финансиска поддршка на рурaлниот развој за 2011 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 23/2011, 72/2011, 141/2011) Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руrалниот развој го објавува следното

СООПШТЕНИЕ
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани
правни лица - производители на вино дека можат да поднесат барање за користење на помош за маркетинг на
земјоделски производи.
Барањата се доставуваат до Агенцијата, а во прилог на истите е потребно да се достават следните документи:
1.

Тековна состојба на поднесителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија

2.

Решение за упис во Регистарот на производители на вино - копија заверена на нотар

3.

ВИ-1 образец за извоз на вино во Европската унија и/или уверение за квалитет односно Сертификат
издадени од Државниот инспекторат за земјоделство

4.

Извозна фактура за извезено вино со потекло од Република Македонија во 2011 година- копија

5.

Фактури за направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и
тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија

6.

Извод од банка што го докажува плаќањето на фактурите со потпис и печат од банка

7.

Испратница за набавените репроматеријали

8.

Извозна Царинска декларација – копија

Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на реализирани трошоци од страна на
корисниците, до 20% од вкупната вредност на направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета,
стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино во 2011 година со потекло од
Република Македонија , но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино.
Обрасците „Барање за исплата” со листата на потребни документи може да се подигне на веб страната на
Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, како и директно во Агенцијата секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Пополнетите барања може да се достават по пошта или лично во писарницата на Агенцијата на адреса:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
ул. 3-та Македонска бригада бб, зграда на Македонија Табак блок Ц
1000 Скопје
Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk

