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Суфинансиранје воћарске производње. (Подстицајна
средства за развој пољопирвреде и реализација пројеката
у области пољопривреде за 2018. годину)

Категорија

финансијски

Врста

грант

Циљ

Развој воћарства и виноградарства и повећање засађених површинa.
Јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно орјентисаних
произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе
незапослености.
Правилник о условима и начину остваривања подстицајних
средстава за развој пољопривредне производње за 2018.
годину

Правни основ

На снази од

Критерији за додјелу

18.04.2018. године
ОПШТИ УСЛОВИ: Право на кориштење средстава имају физичка и правна
лица ;*стално мјесто пребивалишта на подручју Града Бања Лука, *да су
уписани у Регистар породичних пољопривредних газдинстава који води
АПИФ,*да располажу са пољопривредним површинама за обављање
дјелатности, *да им је пољопривреда основна дјелатност за правна лица.
Правно или физичко лице може у двије календарске године остварити
само један вид подстицајних средстава, осим премије за одгој квалитетно
стеоних јуница , премије за пчелиња друштва и суфинансирање набавке
сортног сјемена.
Почетници у пољопривреној производњи агрономи и млади брачни парови
стално настањени на сеоском подручју могу остварити право на
подстицајна средства у висини до 60% од уложених средстава уколико су
млађи од 40 година старости.
У циљу развоја воћарства и виноградарства и повећања засађених
површина, Центар ће вршити финансирање набавке 300-3.000 садница
јабучастог воћа, 300-800 садница коштичавог воћа, ораха, љешњака и
сл.;1.000-10.000 садница јагода, малина, ароније, купине и сл. и 300-3.000
чокота винове лозе пољопривреденим гадинствима који испуњава опште
критерије.
Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50% од висине
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од
6.000,00 КМ по једном пољопривредном газдинству.
Кандидати који конкуришу за заснивање нових засада уз пројекат, могу
конкурисати и за системе за наводњавање, противградну заштиту и
ограђивање засада.
Максималан износ за ове намјене утврђује се у висини до 50% од висине
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од
20.000,00 КМ по једном пољопривредном газдинству.
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