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У склопу EU4AGRI пројекта – подршка инвестицијама у диверзификацију економских и
социјалних активности у руруалним подручјима, Општина Берковићи ће аплицирати са
пројектом у партнерству са директним корисницима пројекта (регистрована
пољопривредна газдинства) на ЛОТ 1 јавног позива.

      

  

Циљ јавног позива је одабир минимално три корисника за учешће по ЛОТ 1 јавног
позива, који испуњавају наведене услове, те који ће у партнерству са Општином
Берковићи аплицирати на пројекат и тиме покушати обезбједити финансијска средства
за реализацију својих предложених инвестиција.

  

Прихватљиви подносиоци пријаве су искључиво јединице локалне самоуправе (ЈЛС),
међутим ЈЛС не може бити корисник финансијске подршке кроз овај пројекат.

  

Прихватљиви корисници финансијске подршке у оквиру ЛОТ 1 јавног позива су

  

         Пољопривредна газдинства (физичка лица) регистрована у РПГ не касније од
01.01.2021.године, која су извршила ажурирање података за 2021/2022 и која се активно
баве примарном пољопривредном производњом и/или прерадом пољопривредних
производа и/или услугом агро турзима и/или традиционалним занатом на газдинствима
или директном продајом властитих производа на газдинству;

  

Регистровани привредни субјекти (Самостални предузетници, задруге и предузећа) у
рангу микро предузећа (до 500.000 КМ годишњег промета) који су регистровани не
касније од 01.01.2021.године и уписани у регистар пољопривредних газдинстава
најкасније 01.01.2021.године и која се активно баве примарном пољопривредном
производњом и/или прерадом пољопривредних производа и/или услугом агро турзима
и/или традиционалним занатом на газдинствима или директном продајом властитих
производа на газдинству;
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Прихватљиве активности за кориснике финансијске подршке по овом јавном позиву су:

  

Примарна пољопривредна производња

  

-увођење нове производње у односу на постојећу примарну пољопривредну производњу

  

-унапређење већ постојеће производње искључиво у алтернативним секторима
(пчеларство, рибарство производња цвијећа и украсног биља, производња гљива и
производња љековитог и ароматичног биља

  

-уређење/унапређење продајног простора или креирање канала продаје за директну
продају властитих производа на газдинству.

  

Прерада пољопривредних производа на газдинствима

  

-покретање прераде пољопривредних производа од чега минимално 20% мора потицати
из властите примарне производње (изузев сектора љекобиља и гљива, гдје је
прихватиљиво да 100% сировине потиче из откупа)

  

-унапређење већ постојеће прераде пољопривредних производа од чега минимално 20%
мора потицати из властите примарне производње (изузев сектора љекобиља и гљива,
гдје је прихватиљиво да 100% сировине потиче из откупа) на начин да се ствара нови
производ

  

-уређење/унапређење продајног простора или креирање других канала продаје за
директну продају властитих производа.

  

3. Традиционални занати 
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-покретање дјелатности традиционалног заната на газдинству

  

-унапређење већ постојеће производње на газдинству која се односи на традиционалне
занате 

  

-уређење/унапређење продајног простора и креирање других канала продаје за
директну продају властитих производа на газдинству.

  

4. Рурални туризам

  

-покретање услуге смјештаја на газдинству капацитета од максимално 10 лежаја уз
обавезу категоризације у складу са важећим законским рјешењима

  

-унапређење већ постојећих смјештајних капацитета на газдинству до максимално 30
лежаја уз обавезу категоризације објекта по окончању инвестиције

  

-изградња или унапређење простора за пружање услуга, припрему и послужење хране
на газдинству

  

-унапређење/развој туристичких услуга као што су апи коморе, едукативни садржај
(радионице у производњи сира, вина, часови грнчарства, ткања и сл.) и остали слични
садржаји који унапређују туристичку понуду.

  

-уређење излетишта и кампова 

  

-уређење/унапређење продајниг простора за директну продају домаћих производа на
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газдинству. 

  

Изабрани крајњи корисници дужни су у партнерству са општином Берковићи аплицирати
за наведени пројекат, те доставити потребну документацију и концепт пројектног
приједлога за своју област.

  

Директни корисници у укупном буџету учествују са 15%, општина Берковићи са 10% те
Европска унија са 75% укупне инвестиције.

  

Рок за пријаву на јавни позив је до 09.12.2022.године путем протокола Општине
Берковићи или на еmail berkoviciopstina@gmail.com .

  

Образац за пријаву можете преузети у просторијама Општинске управе (протокол) или 
електронски

  

Општински развојни тим ће организовати инфо - сесију о поменутом пројекту дана
30.11.2022.године (сриједа) у просторијама Скупштине општине Берковићи са почетком у
10:00 часова.

  

Више информација о јавном позиву можете добити и на следећем линку: 

  

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih
-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

  

  

НАЧЕЛНИК:
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Ненад Абрамовић с.р.

  

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А

  

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

  

Н А Ч Е Л Н И К 

  

88363 Берковићи,Погинулих бораца отаџбинског ратабб

  

Тел:+387 59 860 -111,860 -151, факс 059 860-099

    

Е-mail:berkoviciopstina@gmail.com, nenadabramovic.nacelnik@gmail.com, WEB.www.opstina
berkovici.com

  

Жиро рачун број 551078-00026206-88

    

Број: 02-052-52/22

  

Датум: 25.11.2022.године.
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