ГЕНЕРАЛНИ ЛИНКОВИ
ЗА ИПАРД

Програма за финансиска подршка на
рурален развој
* Развој на рурален туризам
* Агротуризам
* Екотуризам
* Културно и етно село
* Туризам поврзан со духовни и физички
дисциплини
* Планински туризам
* Ено-гастрономски
* Лов и риболов
* Медицински,бањски туризам
* Вински туризам
* Спортски туризам
* Речен туризам

* http://www.mzsv.gov.mk/
* http://www.pa.gov.mk/
* http://www.ipard.gov.mk
* http://www.vlada.mk/
* http://eeas.europa.eu/delegations/the_
former_yugoslav_republic_of_macedonia/
index_en.htm
* http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/index.php

ЖЕНАТА, БИЗНИСОТ И
ЗЕМЈОДЕЛИЕТО:
ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ
Комисија за еднакви можности при Совет
на Општина Берво
ИНФО ПУНКТ
лице за контакт: ТАЊА МУРТОВСКА
е-mail: tanja.murtovska@hotmail.com
тел.: 033 471 057
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ЖЕНИТЕ КАКО РЕГИСТРИРАН
ИНДИВИДУАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ

ПРОГРАМА ЗА
САМОВРАБОТУВАЊЕ
АВРМ-Центар за вработување -Берово

Жените кои се носители на земјоделско
стопанство и се регистрирани како вршител
на земјоделска дејност согласно со Законот
за вршење на земјоделска дејснот или е
регистриран како индивидуален земјоделец
согласно со законот за пензиско и инвалидско
осигурување имаат дополнителна помош
која се доделува на земјоделски стопанства
корисници на директни плаќања во износ
поголем во однос на останатите корисници
за 20%.
За жените кои се регистрирани како
земјоделци имаат поголеми добивки во
добивањето на субвенции за пријавено
сточарско и растително производствo за
20%.Жените како регистрирани земјоделци
имаат поголеми привилегии предност
во доделувањето на дрѓавно земјоделско
земјиште под концесија кое се дава на
оглас. Исто така жената земјоделец има
поголема предност при распределба т.е.
доделување на земјоделска механизација.
Има и поголем дел од регистрираните жени
земјоделци кои земаат земјоделски кредити
на кои полесно им се одобруваат истите како
би можеле без тешкотии да си го започнат
својот бизнис.

Финансиска подршка на микро и мали
претпријатија и занаетчии за отворање на
нови работни места
* Самовработување со неповратни средства
* Самовработување со кредитирање
* Субвенционирано вработување
* Субвенционирање на вработување на
млади лица до 29 години
* Програма за субвенционирање на
плодоуживатели на државно земјоделско
земјиште
* Програма за подготовка за вработување
* Пилот програма-инкубатор на занаетчии

ИПАРД ПРОГРАМА
Програма за финансиска подршка во
земјоделството
* Финансиска подршка за спроведување
на стандарди за квалитет и безбедност на
храна
* Финансиска подршка за сертифицирано
примарно производство или производство
во конверзија
* Инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделски
стопанства
* Инвестиции за доработка,преработка,
складирање,пакување и маркетинг на
земјоделски производи
* Инвестиции за подобрување на знаењето и унапредување на човечкиот потенцијал,обезбедување на советодавни услуги
и едукација

