
Јавни позив за доделу буџетских средстава за пројекте из области  омладинског и женског предузетништва за 2020. год.
петак, 22 мај 2020 05:45

Комисија за распоређивање буџетских средстава за пројекте из области омладинског и
женског предузетништва Општине Нова Варош, на основу Одлуке о буџету Општине
Нова Варош за 2020. годину ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 24/2017 од
22.12.2017. године), члана 63. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине
Нова Варош, бр. 22/19),  Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на
доделу средстава из буџета општине Нова Варош за суфинансирање пројекта за
подршку развоја омладинског и женског предузетништва  број 06-4/10-1/2018-02 од
21.02.2018. године ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 3/2018 од 21.02.2018.
године),  расписује 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

  

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ОМЛАДИНСКОГ И  ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

  

I

  

IЦиљ позива

  

Циљ овог позива је промовисање и подстицање омладинског и женског предузетништва
и самозапошљавања, као и подстицање размене искустава о покретању и развоју
бизниса.

  

Предмет позива

  

Кроз јавни позив средства се додељују  за финансирање покретања: 
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• регистрованих бизниса особа старости до 35 година у циљу подршке омладинском
предузетништву
 и 

  

• регистрованих бизниса у власништву  жена и које воде жене  (без старосног
ограничења), у циљу подршке 
женском предузетништву
. 

  

Под основним средством у овом смислу подразумевају се нове машине и опрема. 

  

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

      

Цео текст конкурса можете погледати овде .

  

Бизнис план можете преузети овде .

  

Пријаву за учешће у конкурсу можете преузети овде .

  

Одлуку о додели буџетских средстава за програме и пројекте из области омладинског и
женског предузетништва можете погледати овде .
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