У Великом Градишту одржана
трибина за пољопривреднике
“Подстицаји и субвенције у
пољопривреди“
У свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, у понедељак
10. априла, одржана је трибина за пољопривреднике на тему
“Подстицаји и субвенције у пољопривреди“,
у организацији
Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пожаревца и
Општинске управе општине Велико Градиште.
Учеснике трибине поздравила је Гордана Јецић, помоћник
председника општине, и том приликом се нарочито захвалила
пољопривредницима на издвојеном времену, с обзиром на то да су
ратарски радови у пуном јеку. Она је нагласила да је тема
трибине веома интересантна те да пољопривреди произвођачи
треба да буду информисани о начинима како да те подстицаје
искористе.
Александар Игњатијевић из Одељења за привредни и економски
развој и дијаспору је навео низ мера у пољопривреди које ће
спровести општина Велико Градиште у 2017. години. Између
осталог, то су регрес за садни материјал (малине), регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), одрживо
коришћење пољопривредног земљишта, матична евиденција у
сточарству те подстицаји за промотивне активности у
пољопривреди и руралном развоју као што су сајмови, изложбе и
едукације/радионице.
О
актуелним правилницима који се односе на Уредбу о
подстицајима у пољопривредној производњи и руралном развоју за
2017. годину, испред ПССС из Пожаревца, говориле су Моника
Божанић и Ана Ђорђевић.
Поред осталог, предавачи су истакли да се субвенције дају као

основни подстицаји за биљну и сточарску производњу, набавку
новог трактора до 100kw,подршка младим пољопривредницима,
подстицаји за инвестирање у физичку имовину пољопривредних
газдинстава за изградњу и опремање објеката за унапређење
примарне пољопривредне производње, подстицаји за садни
материјал и друго.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се
подношењем пријаве на конкурс који расписује Министарство
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна
плаћања, за сваку календарску годину.
Текст конкурса објављује се на званичној интрнет страници
Министарства пољопривреде, односно на страници Управе.
Конкурс, у форми позива Управе за аграрна плаћања почиње од
15. априла ове године.

