PRIOPĆENJE ZA MEDIJE ZA UVODNU KONFERENCIJU
PROJEKTA
“NISA-Nismo sami”
Poštovani, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na uvodnu konferenciju projekta „NISANismo sami“ koja će se održati:

26. travnja 2018. godine u 11:00 sati
U Pastoralnom Centru Župe Nijemci,
Josipa Kozarca bb
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Poziva za dodjelu
bespovratnih sredstava “Zaželi-Program zapošljavanja žena”, Općini Nijemci
odobren je projekt “NISA-Nismo sami”, ukupne vrijednosti 3.031.100,00 kuna i to
100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedba projekta je 30
mjeseci ( 20. prosinca 2017. - 20. lipnja 2020.)
Cilj projekta je podići razinu znanja uz povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjive
skupine u ruralnom području uz osiguranje pristupa tržištu rada.
Na projektu je zaposleno 20 žena, pripadnica ciljane skupine (žene starije od 50
godina, žene s invaliditetom, sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem)
koje će pružati usluge podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom
položaju za najmanje 100 krajnjih korisnika.
Na ovaj način povećat će se kvaliteta života i spriječiti prerana institucionalizacija
starijih osoba na području naše općine.
Za provedbu ove aktivnosti predviđena je i nabava higijenskih potrepština te
potrepština za održavanje kućanstva osoba za koje će žene skrbiti. Također, u sklopu
projekta svaka žena je dobila na upotrebu bicikli koji će joj pomoći u lakšem i bržem
kretanju do korisnika i obavljanju poslova.

Žene su započele sa radom 01. travnja 2018.g. i radit će 24 mjeseca odnosno do 31.
ožujka 2020.godine.
Projekt se provodi na području cijele općine, odnosno u svih osam naselja –
Podgrađe, Apševci, Lipovac, Nijemci, D.N.Selo, Đeletovci, Banovci i Vinkovački
Banovci.
Tijekom projekta žene će završiti edukaciju te će steći certifikat o osposobljavanju
izdanu od strane ovlaštene institucije čime si povećavaju izglede za pronalaženjem
posla nakon završetka projekta.
Partneri Općine Nijemci na ovom projektu su: Hrvatski Zavod za zapošljavanje,
Područna služba Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Vinkovci i Udruga “Doba
mudrosti” Nijemci.
U okviru predstavljanja projekta, općinski načelnik će ukratko predstaviti AgrostartProgram potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za
2018. godinu.
Navedenim Programom utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede i ruralnog
razvoja, temeljem kojega se iz proračuna Općine Nijemci dodjeljuju bespovratna
financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj ruralnog prostora.
Cilj ovog Programa je potaknuti razvoj poljoprivrede prema visokodohodovnim
kulturama i doprinijeti ostvarenju rezultata postavljenih Strategijom razvoja Općine
Nijemci. Predviđeno je šest mjera i AgroStart subvencionirani najam plastenika.
Mjere predviđene ovim Programom su: MJERA 1 – Potpora novoosnovanima i
novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti; MJERA 2 – Potpora za: nabavu
repromaterijala,
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doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u sektoru poljoprivrede;
MJERA 4 – Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih
površina; MJERA 5 – Potpora pčelarstvu; MJERA 6 – Potpora nabavi uzgojno
valjanih grla domaćih životinja i izgradnji/adaptaciji/ prenamjeni objekata namijenjenih
uzgoju istih. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Osnovni cilj subvencioniranja zakupa plastenika je pomoć poljoprivrednicima –
mladim početnicima koji žele obavljati primarnu poljoprivrednu proizvodnju u prvim,
najkritičnijim godinama njihova poslovanja.
Predmet zakupa su: pet plastenika od 500 m2 i plastenik od 320 m2 namijenjen za
proizvodnja presadnica. Prva godina zakupa je u potpunosti besplatna.
Osim subvencioniranja zakupa Općina Nijemci za sve stanare subvencionira režijske
rashode do 1.000,00 kn/mjesečno po plasteniku.

