
Пријава за учество
на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во

сливот на река Струмица

- Градинари -

Обележи
Оригинал
Копија

*Пријавата содржи вкупно 11 страници, Ве молиме пополнете ја целата пријава

Општи информации

1. Име и презиме на кандидатот

2. Пол

Машки Женски

3. Возраст на кандидатот
20 - 40
41 - 50
51 - 70

4. Целосна адреса (постојано место на живеење од лична карта)

5. Матичен број лицето или на субјектот

6. Телефон/Мобилен

7. e-mail:
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8. Образование

Основно
Средно
Вишо
Високо

9. За секој член од домаќинството наведете:

рб Име и презиме Возраст Статус (заокружете една опција)
1. а) Вработен

б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

2. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Дру о

3. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

4. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

5. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

6. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

7. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго

8. а) Вработен
б) Невработен
в) Пензионер
г) Студент
д) Друго
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10. Висина на приходи од земјоделска дејност на домаќинството на годишно ново

50% - 60%
61% - 70%
71% - 80%
81% - 90%
91% - 100%

11. Дали сте активен член на здружение со платена членарина

ДА
НЕ
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Информации за земјоделско производство
на земјоделското стопанство

12. Големина на парцела каде се одгледува пиперка
На отворено

0,1 ха
0,11 – 0,3 ха
над 0,31 ха

На затворено

0,1 ха
0,11 – 0,3 ха
над 0,31 ха

13 Големина на парцела каде се одгледува домат
На отворено

0,1 ха
0,11 – 0,3 ха
над 0,31 ха

На затворено

0,1 ха
0,11 – 0,3 ха
над 0,31 ха

14. Производство на земјоделски производи (пиперка и домат) на отворено

Производ Површина Обем на производство во кг на
годишно ниво

15. Производство на земјоделски производи (пиперка и домат) на затворено

Производ Површина Обем на производство во кг на
годишно ниво
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Информации за производство на пиперка и домат на избрана парцела за
примена на одржливи агро еколошки мерки

16. Парцела на која се одгледува пиперка за која се пријавува кандидатот:

Катастарска општина Површина
парцелата

Идентификациски
број на парцелата

(ELPIS)

Сопственост
или под закуп

17. Парцела на која се одгледува домат за која се пријавува кандидатот:

Катастарска општина Површина
парцелата

Идентификациски
број на парцелата

(ELPIS)

Сопственост
или под закуп

18. Дали парцелите се наоѓаат во зона на заштитено подрачје?

ДА
НЕ

19. Број на сорти на пиперка само на пријавената парцела

Сорти на Пиперка
Површина

ха
Просечен принос
во последните 2
години тони / ха

Отворено /
Затворено
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20. Број на сорти на домат само на пријавената парцела

Сорти на домат
Површина

ха
Просечен принос
во последните 2
години тони / ха

Отворено /
Затворено

21. Пристап до наводнување само на насадот на пријавената парцела и извор на
наводнување

Пристап до извор на наводнување на насадот
на пријавената парцела  и каков (пр. бунар,

река, бушотина)

Применета техника за наводнување (опис: пр.
систем на наводнување капка по капка или

друго)

ДА  /   НЕ

22. Оддалеченост на пријавениот насадот/површината од водно тело

Оддалеченост од водно тело во м Водно тело (езеро, река, извор, и сл.)

до 100м

од 101 – 300м

над 301м
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23. Информација за предметот на аплицирање

Опис на бараната поддршка во форма на грант
(од листа на прифатлива опрема) и објаснување зошто се избира таа опрема

Објаснете зошто ви е потребна избраната опрема

24. Механизација  во сопственост на кандидатот

Опрема Година на
производство Тип
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Прилози кон пријавата

(заокружете го приложеното):

1. Целосно пополнета пријава
2. Копија од лична карта
3. Потврда од АВРМ за статусот на вработеност за сите полнолетни членови од

домаќинството (освен студенти и пензионери) не постара од 1 месец
4. Потврда за редовен студент за сите студенти во домаќинството не постара од 1

месец
5. Чек од пензија за сите пензионери во домаќинството за последниот месец
6. Извод од ЕРЗС (потврда од подрачната единица) за кандидатот не постар од 1

месец
7. Потпишана согласност за користење на лични податоци (документ во прилог)
8. Имотен/поседовен лист за пријавената парцела
9. Договор за закуп за пријавената парцела склучен за најмалку 4 години (доколку

парцелата е под закуп)
10. Изјава дека се обврзува да ги следи обуките доколку кандидатот е избран
11. Изјава за подготвеност за ко-финансирање во опрема и материјали за примена на

агроеколошки мерки во висина од минимум 30 % од бараната поддршка (ќе се бара
само за избраните кандидати, по завршувањето на постапката на избор)

12. Потврда од земјоделско здружение дека претставник на земјоделското семејство е
член со платена членарина за 2018 година

Документите се поднесуваат во два примероци еден оригинал и една копија од сите
документи

Потпис: ______________________________

Датум на поднесување: ____________________________
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Согласност за користење на лични податоци

Јас _______________________________, со адреса ______________________________
Име презиме                                                                              Улица и број

во ________________________________________ со   ЕМБГ________________________
место

согласен сум УНДП, да направи копија од мојата лична карта и другите документи со моите
лични податоци и личните податоци на членовите од моето домаќинство ќе се користат
исклучиво во врска со Повикот за учество на обука, распределба на грантови за
воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица и спроведување на
активностите предвидени во Проектот.

.

Место ________________ Датум ________________

Согласен

______________________

(Своерачен потпис)
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Изјава за подготвеност за ко-финансирање

Јас _______________________________, со адреса ______________________________
Име презиме                                                                              Улица и број

во ________________________________________ со   ЕМБГ________________________
место

изјавувам дека во случај на примена поддршка како дел од Повикот за учество на обука,
распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река
Струмица и спроведување на активностите предвидени во Проектот, се согласувам да
учествувам со ко-финансирање во опрема и материјали за примена на агроеколошки мерки
во висина од минимум 30 % од бараната поддршка.

Место ________________ Датум ________________

Согласен

______________________

(Своерачен потпис)
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Изјава за следење на обуки

Јас _______________________________, со адреса ______________________________
Име презиме                                                                              Улица и број

во ________________________________________ со   ЕМБГ________________________
место

изјавувам дека се согласувам да ги следам редовно сите организирани обуки (теренски и теоретски)
кои ќе бидат дел од Повикот за учество на обука, распределба на грантови за воведување на
агроеколошки мерки во сливот на река Струмица и спроведување на активностите предвидени во
Проектот.

Место ________________ Датум ________________

Согласен

______________________

(Своерачен потпис)


