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Назив подстицаја

Унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима

Категорија

Финансијски

Врста

Грант

Циљ

Повећање пољопривредне производње

Правни основ

Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја полјопривреде и
села (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/09)

На снази од

По доношењу правилника

Критерији за додјелу

(1) Право на подстицајна средства за унапређивање знања и вјештина у
руралним подручјима остварује се кроз подршку:
1) пољопривредним манифестацијама (сајмовима и изложбама у области
пољопривреде и руралног развоја), и
2) стручним едукацијама.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују
удружења пољопривредних произвођача општине Шамац на основу
захтјева уз који прилажу:
1) предрачун или рачун и програм за намјену из става 1. тачка 1) овог члана
и
2) спецификацију трошкова, предрачун или рачун и програм за намјену из
става 1.
тачка 2) овог члана.
(3) Трошкови из става 1. овог члана који не могу бити предмет подстицаја
су:
хонорари, лична примања (осим за лица која имају уговор о раду за
обављање наведених активности, а која нису запослена код субјекта који је
подносилац захтјева), режијски трошкови (струја, вода, одржавање,
телефон и слично) и сви други трошкови за које није могуће обезбиједити
доказ.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у
висини до 1.000 КМ по активности или програму.
(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском
утрошку средстава документован са рачунима, уговорима, доказима о
извршеним уплатама, у року 90 дана од дана уплате средстава на рачун
корисника.
(6) Захтјеве за подстицајна средства из става 1. овог члана подноси се
општини Шамац најкасније до 15. децембра текуће године.

Генерални/Секторски

Секторски

Служба која проводи
процедуру

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

Контакт информације

Младен Аџић Контакт: email adzic@opstinasamac.org, телефон: 054 611 217
и 611 800

Напомена

Ажурирано дана

8.5.2019.

