
ИПА II ПОЛИТИЧКИ ОБЛАСТИ (2014-2020) 
 

Со цел да се унапреди соработката помеѓу договорните страни и да му се помогне на 
корисникот на ИПА II во своето прогресивно усогласување со стандардите и 
политиките на Унијата, вклучувајќи го acquis, со цел членство во Унијата, договорните 
страни се согласуваат да ги спроведат акциите во следниве политички области 
применливи за корисниците на ИПА II во поглед на постигнување на целите утврдени 
во член 1 и член 2 од Регулативата за ИПА II:  

(а) реформи во подготовките за членство во Унијата и градење на соодветните 
институции и капацитетите; 

(б) социо - економски и регионален развој; 

(в) вработување, социјална политика, образование, унапредување на родовата 
еднаквост и развој на човечки ресурси; 

(г) земјоделство и рурален развој; 

(д) регионална и територијална соработка. 

 

Овие пет политички области ги заменуваат петте ИПА Компоненти од 
програмирачкиот период 2007-2013 или ИПА I. 

 

 

 

 
Секторскиот пристап е нов пристап при програмирањето и финансирањето во ИПА II. 
Следните сектори се предвидени со Индикативниот Стратешки Документ: 

Политички области во ИПА II  

Политичка област 1-Реформи во 
подготовките за членство во 

Унијата и градење на соодветните 
институции и капацитети (ја 
заменува ИПА компонента I) 

Политичка област  2 социо - 
економски и регионален 
развој (ја заменува ИПА 

компонента III); 

Политичка област 3-вработување, 
социјална политика, образование, 

унапредување на родовата еднаквост и 
развој на човечки ресурси (ја заменува 

ИПА компонента IV) 

Политичка област 5 
Регионална и територијална 
соработка(ја заменува ИПА 

компонента II) 

Политичка област 4 
земјоделство и рурален 
развој(ја заменува ИПА 

компонента V); 



I. Реформи во подготовките за членство во Унијата и градење на соодветните 
институции и капацитети 

1. Демократија и управување  

2. Владеење на правото и основни права  

II. Социо - економски и регионален развој  

3. Животна средина и климатски активности и енергија  

4. Транспорт  

5. Конкурентност и иновации  

III. Вработување, социјална политика, образование, унапредување на родовата 
еднаквост и развој на човечки ресурси  

6. Образование, вработување и социјални политики  

IV. Земјоделство и рурален развој 

7. Земјоделство и рурален развој   

V. Регионална и територијална соработка  

8. Регионална и територијална соработка  

 

 

 

 

 

 

 

 


