На основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години бр. 40-234/2020-02,
који је потписан између Града Ваљева и Кабинета министра без портфеља
задуженог за демографију и популациону политику, Град Ваљево
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У циљу финансијске подршке породицама које се баве пољопривредом,а у
оквиру мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици
Србији, град Ваљево и Кабинет министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику, финансираће у једнократном износу од
по 200.000,00 динара бесповратних средстава 20 породичних пољопривредних
газдинстава која се баве пољопривредном производњом на теритирији Града
Ваљева.
Средства су намењена породицама које се баве пољопривредном
производњом, а чији подносилац захтева-носилац пољопривредног газдинства
газдинства има мање од 45 година, за набавку механизације, опреме, садница,
семена, увећање сточног фонда и куповину других пољопривредних
материјала.
Уз захтев (у два примерка), који садржи и бизнис план за предвиђен износ
бесповратних средстава, потребно је доставити:
-копију личне карте или очитану личну карту носиоца пољопривредног
газдинства-подносиоца захтева
-потврду о регистрацији пољопривредног газдинства активан статус
-уколико подносилац захтева има дете/децу доставити њихов извод из матичне
књиге рођених
-за незапослена лица (која су чланови пољопривредног газдинства) потврду из
Националне службе за запошљавање-филијала Ваљево.
На основу поднетих захтева и дефинисаних критеријума, одабир породица које
ће бити финансиране бесповратним средствима извршиће стручна Комисија.
Начин подношења захтева
Формулар Захтева биће доступан на званичној интернет презентацији Града
Ваљева www.valjevo.rs и у штампаној форми на пулту Информације у згради
Градске управе града Ваљева.
Захтев у два примерка, са другом потребном документацијом, подноси се у
затвореној коверти са назнаком (Јавни позив за доделу бесповратних
средстава пољопривредницима-не отварати) непосредно на писарници Градске
управе града Ваљева или путем поште.
Адреса: Градска управа града Ваљева, Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове, Карађорђева 64, 14 000 Ваљево. За све додатне
информације особа за контакт је Маријана Јевтић, број телефона 014 294-712.
Рок за подношење захтева је 08.10.2020. године до 15 часова.
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