Zbirka medijskih objava
Za USAID Projekat za konkurentnu privredu
Broj objava: 28
Internet: 24
Televizija: 3
Štampa: 1
Praćene teme:
Asocijacija ... hrane: 0
Belgrade Food Show: 0
Hrana visokog ...: 0
Serbia Does ... Food: 0
Premium Food Design Hub: 0
Voće i povrće: 0
USAID ... privredu: 15
Alarm: 0
USAID: 26
Aleksandar Pavlović: 0
Proizvodnja ... hrane: 2
Poljoprivreda: 2
Uvoz hrane: 0
Izvoz hrane: 0
Zadruga: 0
Poljoprivredna ...: 2
Finansiranje ...: 0
Brendiranje srpske ...: 0
... hrane: 0
Start-upovi ... hrane: 0
Mala i ... industriji: 0

Mladi u poljoprivredi: 0
... poljoprivrede: 0
IPARD sredstva: 0
EU ... poljoprivredu: 0
FAO: 0
EBRD: 0
Agro Belgrade: 0
Premijum hrana: 0
Biznis akcelerator: 0
Inkubator ... hranu: 0
... povrća: 0
Svet hoće domaće: 0
dm inkubator: 0
Borovnica: 0
Jabuka: 0
Paprika: 0
Šljiva: 0
Sajam hrane: 0
... industriji: 0
... industriji: 0
Organska proizvodnja: 0
... industriji: 0
Garancija ... (DCA): 0
Youth for impact: 0
... Srbije: 0
Privatne robne marke:
0

Televizija

Naslov

Čajetina: USAID pomaže proizvođače hrane

Serijski br.
1

Medij; Doseg

RTS 1; 3.050.700, Srbija

Rubrika, Datum

Ovo je Srbija; 10. 6. 2020

Autor

Gavrilović Nadežda

Teme

USAID , Proizvodnja i prerada hrane

15:27

Trajanje: 2 min

Sažetak

...Fondacije Ana i Vlade Divac i Zlatiborskog eko agrara potpisali su u Čajetini ugovor o osnivanju fonda za podsticaj
poljoprivrednicima i proizvođačima hrane u okviru projekta Fond za podsticaj razvoja poljoprivrede i prehrambene
proizvodnje u Opštini Čajetina. Projekat će biti realizovan u saradnji sa opštinom i uz finansijsku podršku...

Internet

Naslov

Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini

Medij; Doseg

Danas.rs; 764.285, Srbija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 6. 2020

Autor

Nenad Kovačević

Teme

USAID , Poljoprivredna gazdinstva

Serijski br.
2

Sažetak

...Divac“ su, u Čajetini, potpisali ugovor o saradnji, u okviru projekta „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i
prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Ugovor se realizuje u partnerstvu te opštine i uz finansijsku pomoć
Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima,
odobravaće se podsticajna...

Internet

Naslov

Чајетина – Фондација Ана и Владе Дивац, општина Чајетина и Привредно друштво
„Златиборски еко аграр“ покренули су

Medij; Doseg

Glaszapadnesrbije.rs; 12.123, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Autor

GZS

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
3

Sažetak

Internet
Serijski br.
4

...Фондација Ана и Владе Дивац и Еко аграр покренули Фонд за подршку пољопривредницима и произвођачима
хране, Фото: Еко аграр заједнички пилот пројекат „Фонд за подстицај развоја пољопривредне и прехрамбене
производње у општини Чајетина“. Партнерски пројекат званично је почео склапањем уговора о...

Naslov

Opština Čajetina i Fondacija Divac obezbedili 3,3 miliona dinara za poljoprivrednike

Medij; Doseg

Agrosmart.net; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Sažetak

...Opština Čajetina i Fondacija Divac obezbedili 3,3 miliona dinara za poljoprivrednike sreda, 10. juna 2020. Fondacija
Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot projekat...

Internet

Naslov

Čajetina: Osnovan fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje

Medij; Doseg

Boljazemlja.com; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu

Serijski br.
5

Sažetak

...Čajetina: Osnovan fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje Podsticajna sredstva u iznosu
od 3,3 miliona dinara namenjena su razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina. Od
Aleksandra K. - 12 juna, 2020 Foto: Pixabay ilot projekat...

2

Internet
Serijski br.
6

Naslov

Оснивање Фонда за подстицај пољопривреде у Чајетини

Medij; Doseg

Cajetina.org.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Sažetak

...потписали су данас у Чајетини уговор о сарадњи, у оквиру пројекта "Фонд за подстицај развоја
пољопривредне и прехрамбене производње у општини Чајетина", који се реализује уз партнерство Општине
Чајетина и финансијску помоћ Америчке агенције за међународни развој (USAID). Новоосновани Фонд ће
пољопривредним газдинствима и удружењима одобравати подстицајна...

Internet

Naslov

Agro dan: Sa preradom do veće zarade i dobiti

Medij; Doseg

Infoera.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Serijski br.
7

Sažetak

...“Zlatiborskog eko agrara” i Fondacije Ana i Vlade Divac u okviru projekta “Fond za podsticaj razvoja poljoprivrede i
prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”. Novina iz lokalnog budžeta su subvencije za preradu na poljoprivrednim
gazdinstvima u iznosu do 70 odsto. Realizacija projekta odvija se uz saradnju sa Opštinom Čajetina i finansijsku...

Internet

Naslov

Fondacija Ana i Vlade Divac i Zlatiborski Eko Agrar pokrenuli Fond za podršku
poljoprivrednicima

Medij; Doseg

Infopress.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
8

Sažetak

Internet
Serijski br.
9

Sažetak

Internet
Serijski br.
10

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije...

Naslov

Čajetina:Fondacija Ana i Vlade Divac ulaže u poljoprivredu(VIDEO)

Medij; Doseg

Ivanjickiradio.com; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije...

Naslov

U Čajetini se osniva fond za razvoj poljoprivrede

Medij; Doseg

Ktv.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 6. 2020

Autor

rs KTV.

Teme

USAID

...Projekat “Fond za razvoj poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Opštini Čajetina finansiraju i realizuju
“Zlatiborski eko agrar” i Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Opštinom Čajetina,...

3

Internet
Serijski br.
11

Naslov

Pokrenut Fond za podršku poljoprivrednicima i proizvođačima hrane u Čajetini

Medij; Doseg

Srpskaekonomija.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Sažetak

...Privredno društvo "Zlatiborski eko agrar" pokrenuli su zajednički pilot projekat "Fond za podsticaj razvoja
poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina". Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov
Projekat za konkurentnu privredu. Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su
podsticajna sredstva koja...

Televizija

Naslov

Program podrške poljoprivrednicima

Serijski br.
12

Medij; Doseg

TV Lav - Užice; , Srbija

Rubrika, Datum

Glasnik; 10. 6. 2020

Autor

Polić Dušica

Teme

USAID

20:10

Trajanje: 3 min

Sažetak

...VODITELJKA: Na manifestaciji "Agro dan 2020" u Čajetini, poljoprivrednim proizvođačima predstavljeni su danas
opštinski programi podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za tekuću godinu. Pored
programa i sredstava koje opština Čajetina I "Zlatiborski...

Internet

Naslov

НА ТРЕЋЕМ АГРО ДАНУ ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СА ФОНДАЦИЈОМ „АНА
И ВЛАДЕ ДИВАЦ“ (ВИДЕО)

Medij; Doseg

Zlatiborpress.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Serijski br.
13

Sažetak

...НА ТРЕЋЕМ АГРО ДАНУ ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СА ФОНДАЦИЈОМ „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“
(ВИДЕО) јун 10, 2020 | ДРУШТВО, Насловна, ПОЉОПРИВРЕДА | 0 | Скуп за пољопривреднике Агро дан
одржан је трећу годину заредом у организацији Еко Аграра у оквиру ког је потписан уговор о формирању
развојног фонда ...

Internet

Naslov

Osnovan fond za podsticaj poljoprivrede u Čajetini

Medij; Doseg

infoliga.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vest; 10. 6. 2020

Autor

rs Infoliga.

Teme

USAID

Serijski br.
14

Sažetak

...potpisali su danas u Čajetini ugovor o saradnji, u okviru projekta „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i
prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“, koji se realizuje uz partnerstvo Opštine Čajetina i finansijsku pomoć
Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Novoosnovani Fond će poljoprivrednim gazdinstvima i
udruženjima odobravati podsticajna...

Internet

Naslov

Fondacija Ana i Vlade Divac i Zlatiborski eko agrar pokrenuli fond za podršku
poljoprivrednicima i proizvođačima hrane

Medij; Doseg

Nedeljnik.rs; 634.152, Srbija

Rubrika, Datum

Dnevni magazin; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
15

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije...

4

Internet
Serijski br.
16

Naslov

Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i proizvođačima hrane u Čajetini - Na
raspolaganju 3,3 miliona dinara

Medij; Doseg

Ekapija.com; 303.896, Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 6. 2020

Autor

eKapija

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID , Proizvodnja i prerada hrane , Poljoprivreda

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat "Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina". Kroz partnerstvo
opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja...

Internet

Naslov

Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini

Medij; Doseg

Agronews.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Serijski br.
17

Sažetak

...Čajetini, potpisali su danas ugovor o saradnji, u okviru projekta Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i
prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina Ugovor se realizuje u partnerstvu te opštine i uz finansijsku pomoć
Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima,
odobravaće se podsticajna...

Internet

Naslov

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I "EKO AGRAR" POMAŽU PROIZVOĐAČIMA HRANE
NA ZLATIBORU

Medij; Doseg

Poljoprivrednik.net; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
18

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo "Zlatiborski eko agrar" pokrenuli su zajednički pilot
projekat "Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina". Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije...

Internet

Naslov

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I ZLATIBORSKI EKO AGRAR POKRENULI FOND ZA
PODRŠKU POLJOPRIVEDNICIMA I PROIZVOĐAČIMA HRANE

Medij; Doseg

Progressivemagazin.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
19

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina’. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktor Fondacije...

Internet

Naslov

Нови фонд за подршку пољопривредницима и произвођачима хране

Medij; Doseg

Subvencije.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
20

Sažetak

...Нови фонд за подршку пољопривредницима и произвођачима хране in Вести јун 11, 2020 Чајетина – 10. јун
2020. године. Фондација Ана и Владе Дивац, општина Чајетина и Привредно друштво „Златиборски...

5

Televizija

Naslov

Na "Agro danu" potpisan ugovor o formiranju razvojnog fonda sa fondacijom „Ana i Vlade
Divac“

Serijski br.
21

Medij; Doseg

TV Telemark - Čačak; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 6. 2020

Autor

Jevremović Miroslav

Teme

USAID

17:30

Trajanje: 3 min

Sažetak

...REPORTER: Okupljenim poljoprivrednicima u Domu kulture u Čajetini predstavljen je fond za podsticaj razvoja
poljoprivrede i prehrambene proizvodnje i potpisan je ugovor o saradnji sa Fondacijom "Ana i Vlade Divac" sa
Zlatiborskim "Eko Agrarom"....

Internet

Naslov

FOND ZA PODSTICAJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Osnovan u Čajetini

Medij; Doseg

Uzicemedia.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Serijski br.
22

Sažetak

..."Zlatiborskog eko-agrara" i Fondacije "Ana i Vlade Divac" u okviru projekta "Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne
i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina". U partnerstvu opštine Čajetina i uz finansijsku pomoć Američke agencije
za međunarodni razvoj (USAID) realizovaće se ugovor, a poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima,
odobravaće...

Internet

Naslov

Podsticajna sredstva za poljoprivrednike

Medij; Doseg

Zoomue.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
23

Sažetak

...je potpisan ugovor o formiranju razvojnog fonda sa „Fondacijom Ana i Vlade Divac“ i predstavljen program podrške
poljoprivrednicima za opštinu Čajetina u 2020. godini. Novina je što će ove godine podsticaj za poljoprivredna
gazdinstva iznositi i do 70 posto. Program razvojne pomoći kroz povratna sredstva se realizuje u saradnji sa projektom
„Za...

Štampa

Naslov

Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini

Medij; Doseg

Danas; 25.135, Srbija

Rubrika, Datum

Ekonomija; 12. 6. 2020

Autor

N. K.

Teme

Poljoprivreda , Poljoprivredna gazdinstva

Serijski br.
24

Strana: 16

Površina: 142 cm2

Sažetak

...Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini Čajetina Predstavnici „Zlatiborskog eko-agrara“ i Fondacije „Ana i
Vlade Divac“ su, u Čajetini, potpisali ugovor o saradnji, u okviru projekta...

Internet

Naslov

Fondacija Ana i Vlade Divac pokrenula fond za podršku poljoprivrednicima

Medij; Doseg

Instore.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 12. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
25

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije...

6

Internet
Serijski br.
26

Naslov

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФОНДА У СИРОГОЈНУ (ВИДЕО)

Medij; Doseg

Zlatiborpress.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 12. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID

Sažetak

...ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФОНДА У СИРОГОЈНУ (ВИДЕО) јун 12, 2020 | ДРУШТВО,
Насловна, ПОЉОПРИВРЕДА | 0 | У Сирогојну је одржано представљање фонда за подстицај развоја
пољопривреде и прехрамбене производње ...

Internet

Naslov

Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i proizvođačima hrane u Čajetini

Medij; Doseg

Zlatiborske.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 12. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
27

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat “Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”. Kroz partnerstvo
opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja...

Internet

Naslov

Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i proizvođačima hrane u Čajetini – Na
raspolaganju 3,3 miliona dinara

Medij; Doseg

bizinfo.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vest; 12. 6. 2020

Autor

Unknown

Teme

USAID Projekat za konkurentnu privredu , USAID

Serijski br.
28

Sažetak

...Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat “Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”. Kroz partnerstvo
opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja...
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Čajetina: USAID pomaže proizvođače hrane
SPIKER: Predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac i Zlatiborskog eko agrara potpisali su u
Čajetini ugovor o osnivanju fonda za podsticaj poljoprivrednicima i proizvođačima hrane u okviru
projekta Fond za podsticaj razvoja poljoprivrede i prehrambene proizvodnje u Opštini Čajetina.
Projekat će biti realizovan u saradnji sa opštinom i uz finansijsku podršku Američke agencije za
međunarodni razvoj.
REPORTER: Trogodišnji za Opštinu Čajetina pilot projekat predviđa osnivanje fonda čija
sredstva u iznosu od 3.3 miliona dinara mogu koristiti poljoprivrednici, domaćinstva i udruženja
koja žele da razviju i unaprede poljoprivrednu proizvodnju.
ANA KOŠEL (direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac): To je podrška, to su podsticajna sredstva
u iznosu do 200.000 dinara i podsticajna sredstva u iznosudo 1 milion dinara, koji je više upućen
za udruženja i za prerađivače, i ideja je da u narednih tri godina ljudi vraćaju sredstava, a
subvencije sa strane opštine 30%, do 30%. Znači za tri godine mi se nadamo da imaćemo i
jedan samoodrživ fond.
MIROSLAVA PANIĆ (UDSAID): Ovaj projekat osnivanja fonda između Zlatiborskog ekoagrara i
Fonda „Divac“ ja zapravo jedna od naših aktivnosti u tom pravcu, da se malim poljoprivrednim
porizvođačima olakša pristup finansiranju, da jednostavno i bez mnogo muke dođu do dodatnih
sredstava kojim mogu da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju.
REPORTER: Za podsticaj poljoprivrede uz turizam za Čajetinu najznačajnije grane privrede
izdvaja se 3-4% budžete opštine, odnosno više od 50 miliona dinara godišnje.
BLADIMIR BOJOVIĆ (direktor PE „Zlatiborski Eko agrar“): Ideja je da poljoprivredni proizvođači
kroz viši stepen prerade ostvare veću ekonomsku dobit na tržištu i da uspešno plasiraju svoje
proizvode na tržištu.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

REPORTER: Novoosnovani fond za razvoj poljoprivrede prve korisnike dobiće za mesec dana,
a do kraja godine projekat će biti predstavljen i u drugim manje razvijenim opštinama u Srbiji.
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Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini

Predstavnici „Zlatiborskog eko-agrara“ i Fondacije „Ana i Vlade Divac“ su, u Čajetini, potpisali ugovor o saradnji, u okviru
projekta „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Ugovor se realizuje u partnerstvu te opštine i uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a
poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima, odobravaće se podsticajna sredstva za nabavku opreme.
„Poljoprivreda je najvažnija privredna grana Srbije i njeni poljoprivrednici bi trebalo da budu njeni najvažniji pojedinci, kao što je
to u mnogim ekonomski razvijenim državama. Do sada smo uspeli da, uz pomoć našeg preduzeća „Zlatiborski eko-agrar“,
učinimo pomake i nadamo se da ćemo, uz pomoć prijatelja iz Fondacije „Ana i Vlade Divac“ udružiti znanje, novac i
mogućnosti, kako bismo poljoprivredu stavili na mesto koje joj pripada u Srbiji. Nadam se da ćemo uspeti u tome, jer program i
sve odluke opštine Čajetina idu u tom pravcu“, kazao je Milan Stamatović, predsednik te opštine.
Ana Košel, direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac“, istakla je da je ta Fondacija, za deset godina, uz pomoć donatora,
podržala više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i zahvalila se na saradnji partnerima u tom projektu.
Vladimir Bojović, direktor „Zlatiborskog eko-agrara“, kazao je da je uveren u to da će novi model ulaganja u razvoj poljoprivrede
biti uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu. On je podsetio na to da je preko tog preduzeća u zlatiborsku
poljoprivredu, tokom četiri godine, uloženo 200 miliona dinara i istakao da će se ubuduće podsticati prerada u poljopriverdnoj
proizvodnji.
U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije medija, duže od dve decenije istrajavamo na principima
profesionalnog i etičkog novinarstva. Bili smo zabranjivani i prozivani, nijedna vlast nije bila blagonaklona prema kritici, ali nas
ništa nije sprečilo da vas svakodnevno objektivno informišemo. Zato želimo da se oslonimo na vas.
Članstvom u Klubu čitalaca Danasa za 799 dinara mesečno pomažete nam da ostanemo samostalni i dosledni novinarstvu u
kakvo verujemo, a vi na mejl svako veče dobijate PDF sutrašnjeg broja Danas.
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Чајетина – Фондација Ана и Владе Дивац,
општина Чајетина и Привредно друштво
„Златиборски еко аграр“ покренули су

Фондација Ана и Владе Дивац и Еко аграр покренули Фонд за подршку пољопривредницима и произвођачима
хране, Фото: Еко аграр

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

заједнички пилот пројекат „Фонд за подстицај развоја пољопривредне и прехрамбене производње у општини
Чајетина“. Партнерски пројекат званично је почео склапањем уговора о сарадњи који су потписали директорка
Фондације Ана и Владе Дивац, Ана Кошел и Владимир Бојовић, директор ПД „Златиборски еко аграр“. Оснивање
иновативног фонда подржао је УСАИД-ов Пројекат за конкурентну привреду.
Кроз партнерство општине Чајетина и Фондације Ана и Владе Дивац, обезбеђена су подстицајна средства која ће
бити усмерена путем Конкурса, намењена развоју пољопривредне и прехрамбене производње у општини
Чајетина, у укупном износу од 3.300.000 динара.
„Фондација Ана и Владе Дивац већ 10 година помаже пољопривреднике у сеоским подручјима како би им
омогућила покретање или унапређење производње, као и останак породица на њиховим имањима. До сада смо,
уз помоћ донатора и партнера, помогли више од 1.000 пољопривредних газдинстава широм Србије. Драго нам је
што смо са партнерима развили и овај нови модел улагања у развој пољопривредне производње, за који сам
уверена да ће бити успешан и да ће постати пример за друге општине широм земље. Захваљујем се овом
приликом општини Чајетина, Еко Аграру, УСАИД-у, као и представницима медија”, рекла је овом приликом Ана
Кошел, директорка Фондације Ана и Владе Дивац.
Средства фонда биће подељена путем Конкурса и намењена су подршци пољопривредницима и удружењима
који се баве производњом и прерадом хране на територији општине Чајетина, чиме се обезбеђује приступ
додатним средствима за унапређење производње јагодичастог воћа и прераду хране. Износ подстицајних
средстава је 200.000 динара за пољопривреднике, а 1.000.000 динара за удружења.
„Привредно друштво „Златиборски еко аграр“ уз подршку општине Чајетине последњих девет година се успешно
бави развојем пољопривреде на територији ове општине. Највећи део подршке пољопривредницима је у оквиру
програма мера и субвенција за регистрована пољопривредна газдинства, а мањи део обезбеђујемо из разних
донаторских фондова. Радо смо се одазвали позиву на сарадњу са Фондацијом Ана и Владе Дивац и драго нам је
што смо са партнерима развили и овај нови модел улагања у развој пољопривреде за који сам уверен да ће бити
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успешан и да ће постати пример добре праксе у региону. Овом приликом се захваљујем Фондацији Ана и Владе
Дивац, УСАИД-у и општини Чајетина и надам се дугој и успешној сарадњи”, изјавио је Владимир Бојовић
директор ПД “Златиборски еко аграр“ доо.
Овим иновативним фондом се обезбеђују подстицајна средства за мале произвођаче хране како би могли да
изврше потребне инвестиције и унапреде своју производњу, а да немају оптерећење кредитне камате.
Пољопривредницима, корисницима средстава,фонда општина Чајетина ће доделити и субвенције од 30%, а
удружењима од 20% од износа средстава добијених из фонда.
Конкурс за заинтересоване пољопривреднике и удружења произвођача и прерађивача хране биће отворен 15.
јуна 2020. године на сајтовима Еко аграр и Фондације Ана и Владе Дивац.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!
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Opština Čajetina i Fondacija Divac obezbedili 3,3
miliona dinara za poljoprivrednike
sreda, 10. juna 2020.
Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“
pokrenuli su zajednički pilot projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene
proizvodnje u opštini Čajetina“.
Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka
Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD „Zlatiborski eko agrar“.
Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna
sredstva koja će biti usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i
prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom iznosu od 3.300.000 dinara.
„Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako
bi im omogućila pokretanje ili unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim
imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i partnera, pomogli više od 1.000 poljoprivrednih
gazdinstava širom Srbije. Drago nam je što smo sa partnerima razvili i ovaj novi model ulaganja
u razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koji sam uverena da će biti uspešan i da će postati primer
za druge opštine širom zemlje. Zahvaljujem se ovom prilikom opštini Čajetina, Eko Agraru,
USAID-u, kao i predstavnicima medija”, rekla je ovom prilikom Ana Košel, direktorka Fondacije
Ana i Vlade Divac.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i
udruženjima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se
obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu
hrane.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za
udruženja.
„Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ uz podršku opštine Čajetine poslednjih devet godina se
uspešno bavi razvojem poljoprivrede na teritoriji ove opštine. Najveći deo podrške
poljoprivrednicima je u okviru programa mera i subvencija za registrovana poljoprivredna
gazdinstva, a manji deo obezbeđujemo iz raznih donatorskih fondova. Rado smo se odazvali
pozivu na saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i drago nam je što smo sa partnerima
razvili i ovaj novi model ulaganja u razvoj poljoprivrede za koji sam uveren da će biti uspešan i
da će postati primer dobre prakse u regionu. Ovom prilikom se zahvaljujem Fondaciji Ana i Vlade
Divac, USAID-u i opštini Čajetina i nadam se dugoj i uspešnoj saradnji”, izjavio je Vladimir
Bojović direktor PD “Zlatiborski eko agrar“ doo.
Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako
bi mogli da izvrše potrebne investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje
kreditne kamate. Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava,fonda opština Čajetina će dodeliti i
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subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa sredstava dobijenih iz fonda.
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Čajetina: Osnovan fond za podsticaj razvoja
poljoprivredne i prehrambene proizvodnje
Podsticajna sredstva u iznosu od 3,3 miliona dinara namenjena su razvoju
poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina.
Od Aleksandra K. - 12 juna, 2020

Foto: Pixabay

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

P

ilot projekat “Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u
opštini Čajetina” pokrenuli su “Zlatiborski eko agrar”, Fondacija Ana i Vlade Divac i
opština Čajetina. Za razvoj poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u ovoj opštini,

izdvojeno je 3.300.000 dinara, a za ova podsticajna sredstva biće raspisan konkurs.
Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednike je 200.000 dinara, a 1.000.000 dinara za
udruženja.
Ovim fondom obezbeđuju se podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da
investiraju i unaprede svoju proizvodnju. Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava fonda opština
Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa sredstava dobijenih iz
fonda.
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Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

otvoren 15. juna 2020. godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac.
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Оснивање Фонда за подстицај
пољопривреде у Чајетини
10. Јун 2020. ''Златиборски еко аграр" и Фондација Ана и Владе Дивац потписали су данас у Чајетини уговор о
сарадњи, у оквиру пројекта "Фонд
за подстицај развоја пољопривредне и прехрамбене производње у општини Чајетина", који се реализује уз
партнерство Општине Чајетина и финансијску помоћ Америчке агенције за међународни развој (USAID).
Новоосновани Фонд ће пољопривредним газдинствима и удружењима одобравати подстицајна средства за
развој пољопривредне производње кроз набавку опреме за пољопривредну производњу и производњу
прехрамбених производа.
"Пољопривреда је најважнија привредна грана Србије а и њени пољопривредници би требало да буду њени
најважнији појединци, као што је то у многим економски развијеним државама. До сада смо успели да, уз помоћ
нашег предузећа ''Еко аграр'', направимо значајне мале помаке, и надамо се да ћемо уз помоћ добрих пријатеља
из Фондације Ана и Владе Дивац, да заједно удружимо знање, новац, могућности и да пољопривреду ставимо на
оно место које јој припада у држави Србији. Надам се да ћемо успети у томе, јер програм и све одлуке општине
Чајетина иду у том правцу" - изјавио је Милан Стаматовић, председник општине Чајетина.
"Осим новца за унапређење пољопривреде, важна је и инфраструктура, a општина Чајетина има своје резервне
ресурсе које може да уложи у развој инфраструктуре и тако помогне пољопривредним произвођачима, а касније и
кроз добре програме, заједно са пољопривредницима унапреди и повећа пољопривредну производњу јер без
масовне производње, бренда и гарантованог тржишта нема успеха у области производње – истакао је
Стаматовић.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Професор Миладин Шеварлић и кандидат за народног посланика је у обраћању чајетинским произвођачима
нагласио значај села и бављења пољопривредом за свако друштво.
„Фондација Ана и Владе Дивац већ 10 година помаже пољопривреднике у сеоским подручјима како би им
омогућила покретање или унапређење производње, као и останак породица на њиховим имањима. До сада смо,
уз помоћ донатора и партнера, помогли више од 1.000 пољопривредних газдинстава широм Србије. Захваљујем
се овом приликом општини Чајетина, Еко Аграру, USAID-у, као и представницима медија” - изјавила је Ана Кошел,
директорка Фондације Ана и Владе Дивац.
''Радо смо се одазвали позиву на сарадњу са Фондацијом Ана и Владе Дивац и драго нам је што смо са
партнерима развили и овај нови модел улагања у развој пољопривреде за који сам уверен да ће бити успешан и
да ће постати пример добре праксе у региону. Овом приликом се захваљујем Фондацији Ана и Владе Дивац,
USAID-у и општини Чајетина и надам се дугој и успешној сарадњи” - изјавио је Владимир Бојовић директор
“Златиборског еко аграра''.
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Agro dan: Sa preradom do veće zarade i dobiti

U Čajetini je održan Agro dan na kome je predstavljem program mera i subencija iz lokalnog budžeta i potpisan ugovor o
saradnji “Zlatiborskog eko agrara” i Fondacije Ana i Vlade Divac u okviru projekta “Fond za podsticaj razvoja
poljoprivrede i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”. Novina iz lokalnog budžeta su subvencije za preradu na
poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu do 70 odsto.
Realizacija projekta odvija se uz saradnju sa Opštinom Čajetina i finansijsku podršku Američke agencije za medjunarodni
razvoj USAID. U pitanju je pilot projekat i osnivanje Fonda iz koga bi se poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima
odobravala podsticajna sredstva namenjena razvoju poljoprivrede, za nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju i
opreme za preradu prehrambenih proizvoda.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović istakao je značaj prerade u daljem razvoju poljoprivrede opštine Čajetina,
razvoj agroindustrijskog centra u Krivoj Reci, a pored ulaganja preko “Zlatiborskog eko agrara” naglasio i edukativni i
fianansijski značaj potpisanog projekta.
Direktor “Zlatiborskog eko agrara” Vladimir Bojović pozdravljajući poljoprivrednike i program subvencija podsetio je da je
preko ovog preduzeća u protekle četiri godine u poljoprivredu uloženo 200 miliona dinara.
-U narednom periodu u fokusu će biti insistiranje na preradi u poljoprivredi opštine Čajetina. U proteklm godinama trudili
smo se da podignemo primarne poljoprivredne kapacitete u stočarstvu, voćarstvu i ostalim vidovima proizvodnje. Zlatibor
je lokalitet gde je velika potražnja i potrošnja poljoprivrednih proizvoda i ideja je da što veći broj poljoprivrednika bude
uključen u preradu i bavi finalnim proizvodima kako bi postigli veću zaradu i dobit – naveo je Bojović uz reči da je to i
razlog saradnje sa Fondacijom Divac na novom projektu.
Paralelno sa ovim procesom “Zlatiborski eko agrar” radio je na zaštiti geografskog porekla i dobijena suglasnost za
prodaju “Dobro sa Zlatibora”.
-To znači da ukoliko se proizvođači pridržavaju principa tradicionalne proizvodnje mogu dobiti žig kvaliteta “Dobro sa
Zlatiibora” i opština Čajetina staje iza svakog od njih – naveo je Bojović uz reči da na ovaj način poljoprivrednike žele da
zaštite od upliva sa strane sumljive hrane i nakupaca.
Od danas do 10. jula u Čajetini počinje prijavljivanje za subvencije, teled, junad, nabavku stočne hrane, a očekuje se
konkurs za subvencije koje se odnose na preradu na poljoprivrednim gazdinstvima, a podsticaj je čak do 70 odsto.
Uvodno predavanje o stanju u agraru na skupu održao je profesor Miladin Ševarlić koji je izneo poražavajući podatak da
Srbija ima 20.000 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka i da su mladi agronomi njih 1200 tokom 2012. SMS-om dobili
poruku da su izgubili posao.
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Čajetina:Fondacija Ana i Vlade Divac ulaže u
poljoprivredu(VIDEO)

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“.
Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade
Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD „Zlatiborski eko agrar“. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAIDov Projekat za konkurentnu privredu. Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su
podsticajna sredstva koja će biti usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene
proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom iznosu od 3.300.000 dinara. Posebno mesto u razvoju Čajetine zauzima
poljoprivreda. O tome koliko će to značiti poljoprivrednicima i kakvi su njihovi planovi govori predsednik opštine Milan
Stamatović.
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U Čajetini se osniva fond za razvoj poljoprivrede

Projekat “Fond za razvoj poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Opštini Čajetina finansiraju i realizuju “Zlatiborski eko
agrar” i Fondacija
Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Opštinom Čajetina, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj
U okviru projekta “Fond za razvoj poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Opštini Čajetina” planirano je osnivanje fonda iz
koga bi se poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima odobravala podsticajna sredstva namenjena razvoju poljoprivredne
proizvodnje. Ugovor o saradnji između učesnika u projektu potpisan je u Domu kulture u Čajetini 10. juna.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Prisutnima se obratio predsednik Opštine Čajetina, Milan Stamatović, koji je obraćajući se poljoprivrednicima rekao da su oni
najvažniji činilac u svakoj ekonomski razvijenoj zemlji i da tako treba da bude i u Srbiji, ali da to nije slučaj i da selo,
poljoprivreda i poljoprivrednici ostaju na marginama i na zadnjem mestu te da će se lokalna samouprava Opštine Čajetina
truditi da u njoj poljoprivredni proizvođači uvek zauzimaju prvo mesto.
Milan Stamatović se osvrnuo i na značaj infrastrukture kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.
U svom obraćanju prof Miladin Ševarlić osvrnuo se na značaj sela i poljoprivrede.
Fondacija Ana i Vlade Divac u Srbiji posluje već 13 godina i ima veliki broj projekata u oblasti zaštite dece i žena, obrazovanja i
rodne ravnopravnosti, ali kako ističu najdraži su im upravo projekti vezani za poljoprivredu jer je ona veoma značajna za razvoj
i Srbije i njenih stanovnika.
Nakon potpisivanja ugovora održan je Agro dan na kom je predstavljen “Program mera za razvoj poljoprivrede Opštine
Čajetina”.
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Pokrenut Fond za podršku poljoprivrednicima i
proizvođačima hrane u Čajetini

21

Srpskaekonomija.rs

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Country:Srbija
Država:
Serbia

10.06.2020
Wednesday,
sreda,
14:23 14:23

Doseg:

Indeks

https://www.srpskaekonomija.rs/vesti/10/1//16771/P...

2/3

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo "Zlatiborski eko agrar" pokrenuli su zajednički pilot projekat
"Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina".
Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti usmerena
putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom iznosu od tri
miliona i 300 hiljada dinara.
"Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila pokretanje ili
unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i partnera, pomogli
više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije", rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za unapređenje
proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane.
Iznos podsticajnih sredstava je 200 hiljada dinara za poljoprivrednike, a milion dinara za udruženja.
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Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše potrebne
investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate.
Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava fonda opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30 odsto, a udruženjima od 20
odsto od iznosa sredstava dobijenih iz fonda.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020. godine na
sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac, navedeno je u saopštenju Fondacije Ana i Vlade Divac.
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Program podrške poljoprivrednicima
VODITELJKA: Na manifestaciji "Agro dan 2020" u Čajetini, poljoprivrednim proizvođačima
predstavljeni su danas opštinski programi podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i
politike ruralnog razvoja za tekuću godinu. Pored programa i sredstava koje opština Čajetina I
"Zlatiborski Eko agrar" izdvajaju iz svog budžeta za podršku poljoprivrednim proizvođačima,
danas je potpisan i ugovor sa Fondacijom "Ana i Vlade Divac" o pokretanju zajedničkog fonda za
podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina.
REPORTERKA: Fondacija "Ana i Vlade Divac" u sektoru poljoprivrede radi već osam godina,
sarađuje sa preko 58 opština u Srbiji i podržali su do sada više od 2,5 hiljade poljoprivrednih
gazdinstava. Prvi put, međutim saradnja je uspostavljena sa opštinom koja ko kategorizaciji
spada u red najrazvijenijih opština u Srbiji.
MILAN STAMATOVIĆ (predsednik Opštine Čajetina): Mi se trudimo da napravimo tu saradnju
sa što više vladinih, nevladinih organizacija ili ovakvih udruženja kao što je ova Fondacija "Ana i
Vlade Divac", i mi smo, eto, zahvalni što su odabrali opštinu Čajetinu kao pilot projekat i nadam
se da će ovde najveći doprinos imati naši poljoprivrednici i stočari koji se bave ovom delatnošću.
REPORTERKA: Prema danas potpisanom ugovoru koji traje tri godine između Opštine Čajetina
i "Zlatiborskog Eko agrara" i Fondacije "Ane i Vlade Divac" za podršku poljoprivrednim
proizvođačima formiran je fond sa raspoloživim sredstvima od 3,3 miliona dinara.
ANA KAŠEL (Fondacija "Ana i Vlade Divac"): Taj fond imaće dva lota, ja bih rekla, to podrška,
to su podsticajna sredstva u iznosu do 200 hiljada dinara, i podsticajna sredstva u iznosu do
jedan milion dinara koji je više upućen za udruženja i za prerađivače. Znači, sredstva fonda,
znači, imaće javni transparentni konkurs za određene kriterijume i ideja je da u narednih tri
godine ljudi vraćaju sredstva, a subvencije sa strane opštine je 30 posto, do 30 posto.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

VLADIMIR BOJOVIĆ (direktor PD "Zlatiborski Eko agrar"): Da kažem, ideja je da poljoprivredni
proizvođači kroz viši stepen prerade ostvare veću ekonomsku dobit na tržištu, i da uspešnije
plasiraju svoje proizvode na tržištu.
REPORTERKA: Ovaj pilot projekat Opštine Čajetina i Fondacije "Ana i Vlade Divac" podržava i
USAID sa ciljem da od naredne godine bude realizovan i u drugim gradovima Srbije.
MIROSLAVA PANIĆ (USAID): Za nas je ovaj model izuzetno značajan, jer je jedan inovativan
model u odnosu na ono što i opštine rade i što je Fondacija "Divac" do sada radila, da samo
nepovratno, jednokratno daju pomoć nekim ugroženim kategorijama stanovništva, ali ovde se
zapravo radi o jednom rivolving fondu koji će se stalno obnavljati i jedna grupa korisnika će biti u
mogućnosti da koristi njihova sredstva pod vrlo povoljnim i jednostavnim uslovima, a kada oni to
vrate, neki novi korisnici će moći ponovo da koriste ta sredstva, tako da će ona biti višestruko
iskorišćena.
REPORTERKA: Za registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Čajetina danas
su raspisani lokalni javni pozivi za korišćenje podsticajnih sredstava za 2020. godinu, kao i javni
poziv za korišćenje podsticajnih sredstava iz fonda formiranog u saradnji sa Fondacijom "Ana i
Vlade Divac". Konkursi će biti otvoreni narednih mesec dana.
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НА ТРЕЋЕМ АГРО ДАНУ
ПОТПИСАН УГОВОР О
САРАДЊИ СА
ФОНДАЦИЈОМ „АНА И
ВЛАДЕ ДИВАЦ“ (ВИДЕО)
јун 10,
2020 | ДРУШТВО, Насловна, ПОЉОПРИВРЕДА | 0
|

Скуп за пољопривреднике Агро дан одржан је трећу годину заредом у организацији
Еко Аграра у оквиру ког је потписан уговор о формирању развојног фонда са
фондацијом

„Ана

и

Владе

Дивац“,

а

представљене

су

и

мере

подршке

пољопривредницима општине Чајетина за 2020 годину.
Окупљеним пољопривредницима у Дому културе у Чајетини предстаљвљен је фонд
за подстицај развоја пољопривреде и прехрамбене поизводње и потписан је уговор о
сарадњи са фондацијом Ана и Владе Дивац са Златиборским Еко Аграром. Иако је
фондација током 13 година сарађивала са преко две хиљаде пољопривредних
произвођача у Србији, овај програм развојне помоћи кроз повратна средства без
компликованих процедура је иновативан, а реализује се у сарадњи са пројектом „За
Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

конкурентну пољопривреду“ УСАИД-а.

„Радимо са преко 50 општина и подржали смо преко две хиљаде
газдинстава, међудим ово нам је први пут да сарађујемо са врло
напредном и развијеном општином и велико нам је задовољство што
започињемо трогодишњу сарадњу. Формира се фонд од 3,3 милиона
динара у који улаже и фондација „Ана и Владе Дивац“ и општина
Чајетина и имаће подстицајна средства у износу до 200 хиљада динара
и подстицајна средства до милион динара који је више упућен за
удружења и прерађиваче. Постојаће јавни транспарентни конкурс са
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одређеним кретеријумима. Идеја је да људи у наредне три године
враћају средства, а субванција од стране општине је 30%. Надамо се да
ћемо за три године имати самоодржви фонд који ће пољопривредници
наредне године моћи да користе, а ми само да га повећавамо,“
каже Ана Кошел, директорка фонације „Ана и Владе Дивац“. Представљен је програм
подршке за спровођење пољопривреде за општину Чајетина у 2020. години, у складу
са стратегијом руралног развоја, а нема великих измена у субвенцијама. Разлика је
што ће се ове годие захтеви подносити у одвојеним конкурсима, а од данас до 10. јула
је на снази конкурс за остављене јунице, субвенционисање сточне хране и
инвестиције у физичка средства.

„Након тога нас очекује конкурс за прераду на пољопривредним
газдинствима што је новина и што ће по овој мери подстицај изсносити
чак и до 70%. Оно што сваке године понављамо је устаљено бављење
пољопривредном производњом, да се то унапреди и ако је могуће да
се преради у финални производ,“
рекао је Владимир Бојовић, директор Златиборског Еко Аграра. Пољопривреднике
је поздравио председник општине Чајетина Милан Стаматовић рекавши да су
туризам и пољопривреда комплементарне привредне гране које воде развој овог краја
и поновио планове о изградњи агро – индустријског центра.

„Поред средстава која ми издвајамо, едукације и програма кроз наше
предузеће Еко Аграр, нама је изузетно значајна сарадња и са
институцијама које могу и финансијски и стручно да нам помогну, или

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

те неке идеје и искуства која су позитивна и реализована у земљама са
високим степеном развоја пољопривреде. Сигурно да могу више да
значе пољопривредницима, и нама да допринесу у едукативном
смислу, чак и мање него финансијском. Ми се трудимо да направимо ту
сарадњу са што више владиних и невладиних организација

или

оваквих удружења као што је фондација „Ана и Владе Дивац“. Ми смо
захвални што су одабрали општину Чајетина као пилот пројекат и
надам се да ће овде највећи допринос имати наши пољопривредници,“
речи су председника општине Чајетина. У наредним данима биће представљен
конкурс и механизми коришћења средстава из новог фонда за који се планира да
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после три године буде самоодржив. Идеја Екоаграра је да у будућим годинама
стимулација буде усмерена ка преради и пласирању финалних производа на тржишту
туристичког места Златибор. Агроекономиста и кандидат за народног посланика
професор Миладин Шеварлић у обраћању чајетинским произвођачима нагласио је
значај села и бављења пољопривредом за свако друштво и изнео своје виђење о
стању и будућности аграра у Србији.
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Osnovan fond za podsticaj poljoprivrede u Čajetini

“Zlatiborski eko agrar“ i Fondacija Ana i Vlade Divac potpisali su danas u Čajetini ugovor o saradnji, u okviru projekta „Fond za
podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“, koji se realizuje uz partnerstvo Opštine Čajetina i
finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Novoosnovani Fond će poljoprivrednim gazdinstvima i
udruženjima odobravati podsticajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz nabavku opreme za poljoprivrednu
proizvodnju i proizvodnju prehrambenih proizvoda.
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„Poljoprivreda je najvažnija privredna grana Srbije a i njeni poljoprivrednici bi trebalo da budu njeni najvažniji pojedinci, kao što je
to u mnogim ekonomski razvijenim državama. Do sada smo uspeli da, uz pomoć našeg preduzeća “Eko agrar“, napravimo
značajne male pomake, i nadamo se da ćemo uz pomoć dobrih prijatelja iz Fondacije Ana i Vlade Divac, da zajedno udružimo
znanje, novac, mogućnosti i da poljoprivredu stavimo na ono mesto koje joj pripada u državi Srbiji. Nadam se da ćemo uspeti u
tome, jer program i sve odluke opštine Čajetina idu u tom pravcu“ – izjavio je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.
„Osim novca za unapređenje poljoprivrede, važna je i infrastruktura, a opština Čajetina ima svoje rezervne resurse koje može da
uloži u razvoj infrastrukture i tako pomogne poljoprivrednim proizvođačima, a kasnije i kroz dobre programe, zajedno sa
poljoprivrednicima unapredi i poveća poljoprivrednu proizvodnju jer bez masovne proizvodnje, brenda i garantovanog tržišta nema
uspeha u oblasti proizvodnje – istakao je Stamatović.
Profesor Miladin Ševarlić i kandidat za narodnog poslanika je u obraćanju čajetinskim proizvođačima naglasio značaj sela i
bavljenja poljoprivredom za svako društvo.
„Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila pokretanje ili
unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i partnera, pomogli više
od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije. Zahvaljujem se ovom prilikom opštini Čajetina, Eko Agraru, USAID-u, kao i
predstavnicima medija” – izjavila je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.
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Fondacija Ana i Vlade Divac i Zlatiborski eko
agrar pokrenuli fond za podršku
poljoprivrednicima i proizvođačima hrane

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel i
Vladimir Bojović, direktor PD „Zlatiborski eko agrar“. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov Projekat za
konkurentnu privredu.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3.300.000 dinara.
„Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila
pokretanje ili unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i
partnera, pomogli više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije. Drago nam je što smo sa partnerima razvili i
ovaj novi model ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koji sam uverena da će biti uspešan i da će postati
primer za druge opštine širom zemlje. Zahvaljujem se ovom prilikom opštini Čajetina, Eko Agraru, USAID-u, kao i
predstavnicima medija”, rekla je ovom prilikom Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane. Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za
poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
„Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ uz podršku opštine Čajetine poslednjih devet godina se uspešno bavi razvojem
poljoprivrede na teritoriji ove opštine. Najveći deo podrške poljoprivrednicima je u okviru programa mera i subvencija za
registrovana poljoprivredna gazdinstva, a manji deo obezbeđujemo iz raznih donatorskih fondova. Rado smo se odazvali
pozivu na saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i drago nam je što smo sa partnerima razvili i ovaj novi model
ulaganja u razvoj poljoprivrede za koji sam uveren da će biti uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu.
Ovom prilikom se zahvaljujem Fondaciji Ana i Vlade Divac, USAID-u i opštini Čajetina i nadam se dugoj i uspešnoj
saradnji”, izjavio je Vladimir Bojović, direktor PD “Zlatiborski eko agrar“ doo.
Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše
potrebne investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima,
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korisnicima sredstava fonda, opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa
sredstava dobijenih iz fonda.
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Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i
proizvođačima hrane u Čajetini - Na
raspolaganju 3,3 miliona dinara

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat "Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina".

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3.300.000 dinara.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane.
Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
Ovim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše potrebne investicije
i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava fonda,
opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa sredstava dobijenih iz fonda.
Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020.
godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac.
Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade
Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD Zlatiborski eko agrar. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov
Projekat za konkurentnu privredu.
Firme:
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Osnovan fond za razvoj poljoprivrede u Čajetini

Predstavnici Zlatiborskog eko-agrara i Fondacije Ana i Vlade Divac su, u Čajetini, potpisali su danas ugovor o saradnji, u
okviru projekta Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina
Ugovor se realizuje u partnerstvu te opštine i uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a
poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima, odobravaće se podsticajna sredstva za nabavku opreme.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

”Poljoprivreda je najvažnija privredna grana Srbije i njeni poljoprivrednici bi trebalo da budu njeni najvažniji pojedinci, kao
što je to u mnogim ekonomski razvijenim državama. Do sada smo uspeli da, uz pomoć našeg preduzeća Zlatiborski ekoagrar, učinimo pomake i nadamo se da ćemo, uz pomoć prijatelja iz Fondacije Ana i Vlade Divac udružiti znanje, novac i
mogućnosti, kako bismo poljoprivredu stavili na mesto koje joj pripada u Srbiji. Nadam se da ćemo uspeti u tome, jer
program i sve odluke opštine Čajetina idu u tom pravcu“, kazao je Milan Stamatović, predsednik te opštine.
Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, istakla je da je ta Fondacija, za deset godina, uz pomoć donatora,
podržala više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i zahvalila se na saradnji partnerima u tom projektu.
Vladimir Bojović, direktor Zlatiborskog eko-agrara, kazao je da je uveren u to da će novi model ulaganja u razvoj
poljoprivrede biti uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu. On je podsetio na to da je preko tog preduzeća u
zlatiborsku poljoprivredu, tokom četiri godine, uloženo 200 miliona dinara i istakao da će se ubuduće podsticati prerada u
poljopriverdnoj proizvodnji.
agronews
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FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I "EKO
AGRAR" POMAŽU PROIZVOĐAČIMA HRANE
NA ZLATIBORU
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Datum kreiranja četvrtak, 11 jun 2020 10:45 Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo "Zlatiborski
eko agrar" pokrenuli su zajednički pilot projekat "Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u
opštini Čajetina". Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka
Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD "Zlatiborski eko agrar". Osnivanje inovativnog
fonda podržao je USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu, navodi se u saopštenju Fondacije.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva za razvoj
poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom iznosu od 3.300.000 dinara.
-Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila
pokretanje ili unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i
partnera, pomogli više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije. Drago nam je što smo sa partnerima razvili i
ovaj novi model ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koji sam uverena da će biti uspešan i da će postati
primer za druge opštine širom zemlje, rekla je ovom prilikom Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodastog voća i preradu hrane. Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za
poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
-Privredno društvo "Zlatiborski eko agrar" uz podršku opštine Čajetine poslednjih devet godina se uspešno bavi razvojem
poljoprivrede na teritoriji ove opštine. Najveći deo podrške poljoprivrednicima je u okviru programa mera i subvencija za
registrovana poljoprivredna gazdinstva, a manji deo obezbeđujemo iz raznih donatorskih fondova. Rado smo se odazvali
pozivu na saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i drago nam je što smo sa partnerima razvili i ovaj novi model
ulaganja u razvoj poljoprivrede za koji sam uveren da će biti uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu,
izjavio je Vladimir Bojović direktor PD "Zlatiborski eko agrar" doo.
Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše
potrebne investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima,
korisnicima sredstava, Fonda opština Čajetina će dodeliti i subvencije 30%, a udruženjima 20% od iznosa sredstava
dobijenih iz fonda.
Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020.
godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac.
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Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I
ZLATIBORSKI EKO AGRAR POKRENULI FOND
ZA PODRŠKU POLJOPRIVEDNICIMA I
PROIZVOĐAČIMA HRANE

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina’. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel i
Vladimir Bojović, direktor PD Zlatiborski eko agrar. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov Projekat za
konkurentnu privredu.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3,3 miliona dinara.
“Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila
pokretanje ili unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donator i
partnera, pomogli više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije. Drago nam je što smo sa partnerima razvilii
ovaj novi model ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koji sam uverena da će biti uspešan i da će postati
primer zadruge opštine širom zemlje. Zahvaljujem se ovom prilikom opštini Čajetina, Eko agraru, USAID-u, kao i
predstavnicima medija”, rekla je ovom prilikom Ana Košel, director Fondacije Ana i Vlade Divac.
Sredstva fonda biće podeljena putem konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane. Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za
poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
“Privredno društvo Zlatiborski eko agrar uz podršku opštine Čajetine poslednjih devet godina se uspešno bavi razvojem
poljoprivrede na teritoriji ove opštine. Najveći deo podrške poljoprivrednicima je u okviru programa mera i subvencija za
registrovana poljoprivredna gazdinstva, a manji deo obezbeđujemo iz raznih donatorskih fondova. Rado smo se odazvali
pozivu na saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i drago nam je što smo sa partnerima razvili i ovaj novi model
ulaganja u razvoj poljoprivrede za koji sam uveren da će biti uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu.
Ovom prilikom se zahvaljujem Fondaciji Ana i Vlade Divac, USAID-u i opštini Čajetina i nadam se dugoj i uspešnoj
saradnji”, izjavio je Vladimir Bojović, direktor PD Zlatiborski eko agrar doo.
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Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše
potrebne investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima,
korisnicima sredstava fonda, opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa
sredstava dobijenih iz fonda.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020.
godine na sajtovima
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Нови фонд за подршку пољопривредницима и
произвођачима хране
in Вести

јун 11, 2020

Чајетина – 10. јун 2020. године. Фондација Ана и Владе Дивац, општина Чајетина и Привредно друштво
„Златиборски еко аграр“ покренули су заједнички пилот пројекат „Фонд за подстицај развоја пољопривредне и
прехрамбене производње у општини Чајетина“. Партнерски пројекат званично је почео склапањем уговора о
сарадњи који су потписали директорка Фондације Ана и Владе Дивац, Ана Кошел и Владимир Бојовић, директор
ПД „Златиборски еко аграр“. Оснивање иновативног фонда подржао је УСАИД-ов Пројекат за конкурентну
привреду.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Кроз партнерство општине Чајетина и Фондације Ана и Владе Дивац, обезбеђена су подстицајна средства која
ће бити усмерена путем Конкурса, намењена развоју пољопривредне и прехрамбене производње у општини
Чајетина, у укупном износу од 3.300.000 динара.
„Фондација Ана и Владе Дивац већ 10 година помаже пољопривреднике у сеоским подручјима како би им
омогућила покретање или унапређење производње, као и останак породица на њиховим имањима. До сада смо,
уз помоћ донатора и партнера, помогли више од 1.000 пољопривредних газдинстава широм Србије. Драго нам је
што смо са партнерима развили и овај нови модел улагања у развој пољопривредне производње, за који сам
уверена да ће бити успешан и да ће постати пример за друге општине широм земље. Захваљујем се овом
приликом општини Чајетина, Еко Аграру, УСАИД-у, као и представницима медија”, рекла је овом приликом Ана
Кошел, директорка Фондације Ана и Владе Дивац.
Средства фонда биће подељена путем Конкурса и намењена су подршци пољопривредницима и удружењима
који се баве производњом и прерадом хране на територији општине Чајетина, чиме се обезбеђује приступ
додатним средствима за унапређење производње јагодичастог воћа и прераду хране. Износ подстицајних
средстава је 200.000 динара за пољопривреднике, а 1.000.000 динара за удружења.
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„Привредно друштво „Златиборски еко аграр“ уз подршку општине Чајетине последњих девет година се
успешно бави развојем пољопривреде на територији ове општине. Највећи део подршке пољопривредницима је
у оквиру програма мера и субвенција за регистрована пољопривредна газдинства, а мањи део обезбеђујемо из
разних донаторских фондова. Радо смо се одазвали позиву на сарадњу са Фондацијом Ана и Владе Дивац и
драго нам је што смо са партнерима развили и овај нови модел улагања у развој пољопривреде за који сам
уверен да ће бити успешан и да ће постати пример добре праксе у региону. Овом приликом се захваљујем
Фондацији Ана и Владе Дивац, УСАИД-у и општини Чајетина и надам се дугој и успешној сарадњи”, изјавио је
Владимир Бојовић директор ПД “Златиборски еко аграр“ доо.
Овим иновативним фондом се обезбеђују подстицајна средства за мале произвођаче хране како би могли да
изврше потребне инвестиције и унапреде своју производњу, а да немају оптерећење кредитне камате.
Пољопривредницима, корисницима средстава,фонда општина Чајетина ће доделити и субвенције од 30%, а
удружењима од 20% од износа средстава добијених из фонда.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Конкурс за заинтересоване пољопривреднике и удружења произвођача и прерађивача хране биће отворен 15.
јуна 2020. године на сајтовима Еко аграр и Фондације Ана и Владе Дивац.
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Na "Agro danu" potpisan ugovor o formiranju
razvojnog fonda sa fondacijom „Ana i Vlade Divac
“
REPORTER: Okupljenim poljoprivrednicima u Domu kulture u Čajetini predstavljen je fond za
podsticaj razvoja poljoprivrede i prehrambene proizvodnje i potpisan je ugovor o saradnji sa
Fondacijom "Ana i Vlade Divac" sa Zlatiborskim "Eko Agrarom". Iako je Fondacija tokom 13
godina sarađivala sa preko dve hiljade poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, ovaj program
razvojne pomoći kroz povratna sredstva bez komplikovanih procedura je inovativan, a realizuje
se u saradnji sa projektom "Za konkurentnu poljoprivredu" USAID-a.
ANA KOŠEL (dir. Fondacije "Ana i Vlade Divac"): Formira se fond u vrednosti od 3,3 miliona
dinara u koji ulaže i Fondacija "Ana i Vlade Divac" i Opština Čajetina i sarađujemo sa "Eko
Agrarom". Taj fond imaće dva ... to je podrška, to su ta podsticajna sredstva u iznosu 200 hiljada
dinara i podsticajna sredstva u iznosu do jedan milion dinara koji je više upućen za udruženja i
za prerađivače.
REPORTER: Predstavljen je program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za opštinu
Čajetina u 2020. godini, u skladu sa strategijom ruralnog razvoja, a nema velikih izmena u
subvencijama u odnosu na prethodne godine. Razlika je što će se ove godine zahtevi podnositi
u odvojenim konkursima, a od danas do 10. jula je na snazi konkurs za ostavljene junice,
subvencionisanje stočne hrane i investicije u fizička sredstva.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

VLADIMIR BOJOVIĆ (direktor "Eko Agrara"): Ono što nas nakon toga očekuje je konkurs za
preradu na poljoprivrednim gazdinstvima, i ono što je novina i što će po ovoj meri podsticaj
iznositi čak i do 70%. Dakle, molim vas ono što već ponavljamo svake godine i rukovodstvo
Opštine i mi ispred "Eko Agrara", da kažem to bavljenje, ustaljeno bavljenje poljoprivrednom
proizvodnjom gledajte koliko god može da se unapredi i da li postoji mogućnost da se to što
proizvodite preradi u neki finalni proizvod. Cilj nam je da to u što većoj meri podržimo.
REPORTER: Poljoprivrednike je pozdravio predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović,
rekavši da su turizam i poljoprivreda komplementarne privredne grane koje vode razvoj ovog
kraja i ponovio planove o izgradnji agro-industrijskog centra.
MILAN STAMATOVIĆ (predsednik Opštine Čajetina): Mi se trudimo da napravimo tu saradnju
sa što više vladinih, nevladinih organizacija ili ovakvih udruženja kao što je ova Fondacija "Ana i
Vlade Divac" i mi smo, eto, zahvalni što su odabrali Opštinu Čajetinu kao pilot projekat i nadam
se da će ovde najveći doprinos imati naši poljoprivrednici i stočari koji se bave ovom delatnošću.
REPORTER: U narednim danima biće predstavljen konkurs i mehanizmi korišćenja sredstava iz
novog fonda za koji se planira da posle tri godine bude samoodrživ. Ideja "Eko Agrara" je da u
budućim godinama stimulacija bude usmerena ka preradi i plasiranju finalnih proizvoda na tržištu
turističkog mesta Zlatibor. Agroekonomista i kandidat za narodnog poslanika profesor Miladin
Ševarlić u obraćanju čajetinskim proizvođačima naglasio je značaj sela i bavljenja
poljoprivredom za svako društvo i izneo svoje viđenje o stanju i budućnosti agrara u Srbiji.
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FOND ZA PODSTICAJ POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE Osnovan u Čajetini

Ugovor o saradnji potpisali predstavnici "Zlatiborskog eko-agrara" i Fondacije "Ana i Vlade Divac" u okviru projekta "Fond
za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina".

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

U partnerstvu opštine Čajetina i uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizovaće se
ugovor, a poljoprivrednim gazdinstvima i udruženjima, na konkursima, odobravaće se podsticajna sredstva za nabavku
opreme.
– Poljoprivreda je najvažnija privredna grana Srbije i njeni poljoprivrednici bi trebalo da budu njeni najvažniji pojedinci,
kao što je to u mnogim ekonomski razvijenim državama. Do sada smo uspeli da, uz pomoć našeg preduzeća „Zlatiborski
eko-agrar“, učinimo pomake i nadamo se da ćemo, uz pomoć prijatelja iz Fondacije „Ana i Vlade Divac“ udružiti znanje,
novac i mogućnosti, kako bismo poljoprivredu stavili na mesto koje joj pripada u Srbiji. Nadam se da ćemo uspeti u tome,
jer program i sve odluke opštine Čajetina idu u tom pravcu, – izjavio je Milan Stamatović, predsednik čajetinske opštine.
Sa skupa kada je potpisan ugovor o saradnji (Foto: Opština Čajetina)
O značaju sela i bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom govorio je profesor Miladin Ševarlić, kandidat za narodnog
poslanika, a direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac“, Ana Košel saopštila da je Fondacija u minuloj deceniji uz pomoć
donatora, podržala više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i zahvalila se na saradnji Opštini čajetina,
„Zlatiborskom eko-agraru“,USAID-u i medijima.
Vladimir Bojović, direktor „Zlatiborskog eko-agrara“ je uveren da će novi model ulaganja u razvoj poljoprivrede biti
uspešan i da će postati primer dobre prakse u regionu, rekavši da je preko ovog preduzeća u poljoprivredu ovog kraja,
tokom četiri godine, uloženo 200 miliona dinara.
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Podsticajna sredstva za poljoprivrednike

ČAJETINA – Na Agro danu je potpisan ugovor o formiranju razvojnog fonda sa „Fondacijom Ana i Vlade Divac“ i predstavljen
program podrške poljoprivrednicima za opštinu Čajetina u 2020. godini. Novina je što će ove godine podsticaj za poljoprivredna
gazdinstva iznositi i do 70 posto.
Program razvojne pomoći kroz povratna sredstva se realizuje u saradnji sa projektom „Za konkurentnu poljoprivredu“ USAID-a.
Planiran je fond od 3,3 miliona dinara, a opština Čajetina imaće podsticajna sredstva u iznosu do 200 hiljada dinara i milion
dinara opredeljenih za udruženja i prerađivače.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

„Postojaće javni transparentni konkurs sa određenim kreterijumima. Ideja je da ljudi u naredne tri godine vraćaju sredstva, a
subvancija od strane opštine je 30%. Nadamo se da ćemo za tri godine imati samoodržvi fond koji će poljoprivrednici naredne
godine moći da koriste, a mi samo da ga povećavamo“ rekla je driektorka ondacije Ana i Vlade Divac.
Ove godine nema velikih izmena u subvencijama. Razlika je što će se zahtevi podnositi u odvojenim konkursima, a do 10. jula
je otvoren konkurs za ostavljene junice, subvencionisanje stočne hrane i investicije u fizička sredstva.
„Nakon toga nas očekuje konkurs za preradu na poljoprivrednim gazdinstvima što je novina i što će po ovoj meri podsticaj
izsnositi čak i do 70%. Ono što svake godine ponavljamo je ustaljeno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, da se to
unapredi i ako je moguće da se preradi u finalni proizvod“, rekao je Vladimir Bojović, direktor Zlatiborskog Eko Agrara.
Poljoprivrednike je pozdravio predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović rekavši da su turizam i poljoprivreda
komplementarne privredne grane koje vode razvoj ovog kraja i ponovio planove o izgradnji agro – industrijskog centra.
„Pored sredstava koja mi izdvajamo, edukacije i programa kroz naše preduzeće Eko Agrar, nama je izuzetno značajna
saradnja i sa institucijama koje mogu i finansijski i stručno da nam pomognu, ili te neke ideje i iskustva koja su pozitivna i
realizovana u zemljama sa visokim stepenom razvoja poljoprivrede. Sigurno da mogu više da znače poljoprivrednicima, i nama
da doprinesu u edukativnom smislu, čak i manje nego finansijskom. Mi se trudimo da napravimo tu saradnju sa što više vladinih
i nevladinih organizacija ili ovakvih udruženja kao što je fondacija „Ana i Vlade Divac“. Mi smo zahvalni što su odabrali opštinu
Čajetina kao pilot projekat i nadam se da će ovde najveći doprinos imati naši poljoprivrednici“, rekao je Stamatović.
U narednim danima biće predstavljen konkurs i mehanizmi korišćenja sredstava iz novog fonda za koji se planira da posle tri
godine bude samoodrživ. Ideja Ekoagrara je da u budućim godinama stimulacija bude usmerena ka preradi i plasiranju finalnih
proizvoda na tržištu turističkog mesta Zlatibor.
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stvu te
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da

uspeti u tome,jer program i
sve odluke opštine Čajetina idu u
tom pravcu“, kazao je Milan Sta-

i

đunarodni razvoj (USAID), a poljoprivrednim

gazdinstvima

udruženjima,

na konkursima,

žala
i

odobravaće se podsticajna sredstva za nabavku opreme.

više

od

1.000 poljoprivred-

nih gazdinstava u Srbiji i zahvalila se na saradnji partnerima u
tom projektu.

Vladimir

Bojović,

direktor

najvažnija

„Zlatiborskog eko-agrara“, kazao

privredna grana Srbije i poljoprivrednici bi trebalo da budu njeni

je da je uveren u to da će novi
model ulaganja u razvoj poljopri-

naj važniji pojedinci, kao što je to u

vrede biti uspešan i da će postati
primer dobre prakse u regionu.

„Poljoprivreda

je

mnogim ekonomski razvijenim

državama.

Do sada smo uspeli da,
uz pomoć našeg preduzeća „Zlati-

borski eko-agrar“, učinimo pomake i nadamo se da ćemo, uz pomoć prijatelja iz Fondacije „Ana i
Vlade Divac“ udružiti znanje, novac i mogućnosti, kako bismo po-

On je podsetio na to da je preko
tog preduzeća u zlatiborsku poljoprivredu, tokom četiri godine,
uloženo 200 miliona dinara i istakao da će se ubuduće podsticati prerada u poljoprivrednoj pro-

izvodnji.

N. K.
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Fondacija Ana i Vlade Divac pokrenula fond za
podršku poljoprivrednicima

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo „Zlatiborski eko agrar“ pokrenuli su zajednički pilot
projekat „Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina“. Partnerski projekat
zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel i
Vladimir Bojović, direktor PD „Zlatiborski eko agrar“. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov Projekat za
konkurentnu privredu.
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Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3.300.000 dinara.
Fondacija Ana i Vlade Divac već 10 godina pomaže poljoprivrednike u seoskim područjima kako bi im omogućila
pokretanje ili unapređenje proizvodnje, kao i ostanak porodica na njihovim imanjima. Do sada smo, uz pomoć donatora i
partnera, pomogli više od 1.000 poljoprivrednih gazdinstava širom Srbije. Drago nam je što smo sa partnerima razvili i
ovaj novi model ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, za koji sam uverena da će biti uspešan i da će postati
primer za druge opštine širom zemlje. Zahvaljujem se ovom prilikom opštini Čajetina, Eko Agraru, USAID-u, kao i
predstavnicima medija, rekla je ovom prilikom Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane. Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za
poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
Ovim inovativnim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše
potrebne investicije i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima,
korisnicima sredstava fonda, opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa
sredstava dobijenih iz fonda, navodi se u saopštenju, Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja
proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020. godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade
Divac.
izvor: InStore
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ФОНДА У СИРОГОЈНУ
(ВИДЕО)
јун 12,
2020 | ДРУШТВО, Насловна, ПОЉОПРИВРЕДА | 0
|

У Сирогојну је одржано представљање фонда за подстицај развоја пољопривреде и
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прехрамбене производње у општини Чајетина насталог у сарадњи предузећа Еко
Аграр са фондацијом „Ана и Владе Дивац“ уз техничку подршку USAID-a.
У златиборском селу Сирогојно, руководиоци новог фонда су у разговору са
пољопривредницима осим представљања пројекта добили и нове идеје и предлоге
које ће укључити у овај фонд. Пољопривреднм произвођачима ће бити доступно
укупно 3,3 милиона динара. Физичка лица односно газдинства могу узети до 200
хиљада динара, морају бити у активном статусу, на територији општине Чајетина и за
биљну производњу морају у поседу имати засад бобичастог воћа на минимум пет ари,
а за сточарску производњу две краве, 10 оваца или 10 коза. Удружења могу
конкурисати за средства до милион динара. Важно је напоменути да корисници неће
добити новац, већ оно што је предмет инвестиције након обављене куповине.
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„Циљ овог фонда је да помогнемо и произвођаче и оне који се баве
прерадом прехрамбених производа на територији општине Чајетина.
Оно што је специфично је да смо се потрудили да свима који се баве
овим делатностима омогућимо средства потребна за инвестицију, али
на што повољнији начин и зато јесте важно да људи имају три године
да без икаквих трошкова људи врате позајмљен новац, заправо умањен
за субвенцију од 30% коју обезбеђује општина,“
каже Урош Делићиз фондације „Ана и
Владе Дивац“ која осим хуманитарних
пројеката већ 10 година помаже и
пољопривреди

у

Србији

и

за

поправљање услова живота на селу.
Разлика овог система у односу на
банкарске

кредите

је

једноставна

процедура а позајмице се враћају
етапно без камате у року од три године, односно прве године 10%, друге године 20%,
и треће године 40%, док преосталих 30% враћа Еко Аграр. План је да после три
године фонд буде самоодржив и спреман за нове кориснике. Међу прихватљивим
инвестицијама предлаже се улагање у прерађивачку опрему.

„Оно што очекујемо је да ће произвођачи малина тражити заштитне
мреже за своје засаде, јер видимо да у мају и јуну увек буде град и
потребно је ставити те заштитне мреже како би људи своје засаде
сачували. Друга делатност је сточарство и верујем да ће се јављати
газдинства која се баве држањем оваца или коза на пример и којима
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ћемо обезбедити новац за нова расна уматичена грла како би и
проширили своје стадо и повећали у унапредили расни састав. Кад су у
питању прерађивачи, јављаће се они који су заинтересовани да се баве
предадом пре свега воћа и поврћа, производњом зимнице, џемова,
слатког. Хоћемо да им помогнемо да могу да изнесу свој производ на
тржиште сутра. На Златибору имате изузетне природне могућности за
квалитетан производ а сјајне су могућности и за пласман производа
због вечиког туристичког центра. Пласман и цена су увек проблем
наших пољопривредника, а имам утисак да је овде у Чајетини то
решење надомак руке јер сваке године велики број туриста долази на
Златибор и сви желе да пробају домаће аутентичне производе
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Конкурс ће бити отворен од 15. јуна до 5. јула.Комисија са представницима
фондације Дивац и Еко Агарара посетиће кандидована газдинства и заједно са
породицама радити на пројектима, јер је конкурс прилагођен потребама малих
произвођача.
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Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i
proizvođačima hrane u Čajetini

Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat “Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3.300.000 dinara.
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Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane.
Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
Ovim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše potrebne investicije
i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate.
Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava fonda, opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20%
od iznosa sredstava dobijenih iz fonda.
Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020.
godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac.
Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade
Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD Zlatiborski eko agrar. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov
Projekat za konkurentnu privredu.
Zlatiborske Novine / Ekapija / Foto: Opština Čajetina
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Osnovan fond za podršku poljoprivednicima i
proizvođačima hrane u Čajetini – Na
raspolaganju 3,3 miliona dinara
Fondacija Ana i Vlade Divac, opština Čajetina i Privredno društvo Zlatiborski eko agrar pokrenuli su zajednički pilot
projekat “Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina”.
Kroz partnerstvo opštine Čajetina i Fondacije Ana i Vlade Divac, obezbeđena su podsticajna sredstva koja će biti
usmerena putem Konkursa, namenjena razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u opštini Čajetina, u ukupnom
iznosu od 3.300.000 dinara.
Sredstva fonda biće podeljena putem Konkursa i namenjena su podršci poljoprivrednicima i udruženjima koji se bave
proizvodnjom i preradom hrane na teritoriji opštine Čajetina, čime se obezbeđuje pristup dodatnim sredstvima za
unapređenje proizvodnje jagodičastog voća i preradu hrane.
Iznos podsticajnih sredstava je 200.000 dinara za poljoprivrednike, a 1.000.000 dinara za udruženja.
Ovim fondom se obezbeđuju podsticajna sredstva za male proizvođače hrane kako bi mogli da izvrše potrebne investicije
i unaprede svoju proizvodnju, a da nemaju opterećenje kreditne kamate. Poljoprivrednicima, korisnicima sredstava fonda,
opština Čajetina će dodeliti i subvencije od 30%, a udruženjima od 20% od iznosa sredstava dobijenih iz fonda.
Konkurs za zainteresovane poljoprivrednike i udruženja proizvođača i prerađivača hrane biće otvoren 15. juna 2020.
godine na sajtovima Eko agrar i Fondacije Ana i Vlade Divac.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Partnerski projekat zvanično je počeo sklapanjem ugovora o saradnji koji su potpisali direktorka Fondacije Ana i Vlade
Divac, Ana Košel i Vladimir Bojović, direktor PD Zlatiborski eko agrar. Osnivanje inovativnog fonda podržao je USAID-ov
Projekat za konkurentnu privredu.
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