Наша шанса за бизнис,
кратки вредносни ланци

Јавни позив - запошљавање тешко запошљивих категорија становништва
Град Краљево, у партнерству са удружењем Асоцијација за развој Ибарске долине „ИДА“ Краљево,
спроводи пројекат „Наша шанса за бизнис, кратки вредносни ланци“ који финансира немачка
развојан сарадња, а спроводи ГИЗ у оквиру пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих
група у Србији -Иницијатива за инклузију фаза 2“.
У оквиру пројекта планиранa je реализациja активности које имају за циљ да обезбеде одржива
решења за запошљавање 50 корисника из тешко запошљивих категорија становништва у области
одрживе пољопривреде, туризма и кратких вредносних ланаца. За потребе одабира корисника
пројекта расписан је овај ЈАВНИ ПОЗИВ.
Под тешким запошљивим категоријама становништва подразумевају се: повратници, тражиоци
азила; Роми; Радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Лица без квалификација / са
ниским квалификацијама (највише II степен стручне спреме); Вишкови запослених; Млади до 30
година који су имали / имају статус детета без родитељског старања; Жртве трговине људима;
Жртве породичног насиља; млади до 30 година; дугорочно незапослене жене од 30 до 65 година.
Подршка се додељује као бесповратна и одобрава за две групе корисника. Корисници прве групе је
30 лица, којима се додељује подршка у виду доделе опреме за одрживу пољопривредну
производњу и туризам у износу од 1.300,00 ЕУР по кориснику и менторска подршке за одрживу
пољопривреду и туризам. Друга група корисника има 20 лица, за које се додељује подршка у виду
обезбеђења радне праксе на пољопривредним газдинствима и у туристичким субјектима уз
покривање трошкова превоза и исхране за три месеца по кориснику.
Одабир и рангирање корисника по јавном позиву се обавља у две фазе. У првој фази ће бити
изабрано 60 корисника, на основу критеријума из поглавља V јавног позива. Након првог круга
одабира биће организовани теоријско практични програми обуке за одрживу пољопривреду и
туризам у трајању од 5 и 7 радних дана уз обезбеђење превоза, смештаја и исхране од стране
пројекта. У другој фази се одабирају финални корисници према групама корисника, а на основу
критеријума из поглавља VI у јавном позиву.
ДЕТАЉНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ И ОДАБИР КОРИСНИКА, КАО И ПОТРЕБНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРЕДАЈЕ СУ ДЕФИНИСАНИ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ.
Јавни позив отворен је до 7. фебруара 2020. године до 13 сати.
Текст конкурса и детаље можете погледати на веб страници Града Краљева
https://www.kraljevo.rs/oglasna-tabla/, као и на интернет презентацији партнера www.ida.org.rs или
их добити од контакт особа:



у Канцеларији за младе, канцеларији 300 А у згради Града Краљева, Трг Јована Сарића 1,
Краљево, електронска пошта: viktorkv@gmail.com
у Асоцијацији за развој Ибарске долине (Хајдук Вељкова бр. 1, први спрат, стан бр. 4), тел.
036/313-403, електронска пошта: idakraljevo@gmail.com
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