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Промоција јавних позива подршке привредном сектору
У циљу информисања потенцијалних корисника о актуелним програмима
Развојне агенције Србије и Министарства привреде, који су објавили Јавне позиве
за подршку привредном сектору и почетницима у бизнису у 2017. години, град
Краљево, у сарадњи са Акредитованом Регионалном агенцијом за просторни и
економски развој Рашког и Моравичког округа и Регионалном привредном
комором Рашког и Моравичког округа, организовао је презентацију јавних позива.
Јавни позиви се односе на програме подршке почетницима за започињање
посла – START UP, програме подршке пројектима за унапређење економског
развоја, програме подршке иновативним микро, малим и средњим предузећима и
предузетницима, програм подршке конкурентности ММСПП, програме подршке
извозницима и програме промоције извоза, као и друге програме.
На презентацији су представницима привредног сектора и потенцијалним
корисницима представљени услови учешћа на конкурсу, намена бесповратних
средстава, потребна документација за конкурисање, начин пријављивања, рок за
подношење пријава, могућности подршке локалних и регионалних институција, као
и друге релевантне информације о јавним позивима.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао значај
одржавања оваквих презентација за привредни сектор нашег града будући да је
циљ да се нашим привредницима, предузетницима, власницима, представе
различити модели подршке државе њиховом раду и функционисању. Поред тога,
и град настоји на разне начине да помогне привредницма.
„Град Краљево има различите мере активне политике запошљавања које се
односе не само на привредна друштва, јавне установе и јавна предузећа чији је
оснивач град Краљево, већ и на привредна друштва чији су оснивачи приватна
лица, као и на различите радње. Ми привредницима омогућавамо, кроз програм
стручног оспособљавања и јавних радова, да могу да, на тререт буџета града
Краљева, запосле одређени број лица која обављају радове како у предузећима,
тако и у удружењима грађана која имају неку јавну делатност која је од општег
интереса“, изјавио је градоначелник, напоманувши да је у области запошљавања
град из буџета за 2017. издвојио 12.000.000 динара.
Представница Регионалне привредне коморе Рашког и Моравичког округа
Зорица Лешевић је истакла да Регионална привредна комора Краљево, која је у
систему Привредне коморе Србије, активно учествује у свим програмима подршке
које расписује Министарство привреде благовременим информисањем
привредника о актуелним програмима.
„Нама је велико задовољство што заједнички организујемо ову промоцију са
градом и Регионалном агенцијом и надамо се да ће ова презентација користити
нашим привредницима, да ће их потакнути да користе ова расположива средства,
на тај начин повећати своју конкурентност и утицати на то да активније учествују у
привредном амбијенту и, што је најбитније, да изврше продор на инострано
тржиште“, изјавила је представница краљевачке Коморе.

Према речима Славице Ћосовић, саветника за економски развој у
Регионалној агенцији за просторни и економски развој Рашког и Моравичког
округа, почетницима се додељују средства ако се баве производњом или
прерадом, бесповратна средства до 70 одсто, а највећи износ је 1.000.000 динара.
Остатак обезбеђују сами, кроз лично учешће. За оне који се баве услугом,
средства износе до 50 одсто, и они имају обавезу да у наредних годину дана
запосле још два радника.
Она је навела да, међу актуелним, има конкурса који се односе на оне који
извозе – који први пут извозе, али и оне који извозе дуже. Има и конкурс на који
треба да се јаве развојне агенције, регионалне привредне коморе, разна
удружења и кластери. Предузећа која дуже послују могу да се јаве за увођење
стандарда, за побољшање постојећег производног процеса, за унапређење
производа, побољшање маркетинга, за нову амбалажу, разна истраживања,
сајмове у иностранству...
„Како је држава 2016. годину прогласила Годином предузетништва, било је
много актуелних јавних позива, за које је владало велико интересовање, а многи
се настављају у овој години“, саопштила је она и најавила нови конкурс, који се
односи на набавку опреме, а који је претходних година изазвао велико
интересовање.
С обзиром на то да се ради о средствима која држава пласира преко
Министарства привреде, са својим партнерима – Развојном агенцијом Србије и
Фондом за развој, према речима пртедставнице Регионалне агенције, делатност
која једино може да прође, на већини конкурса, јесте производња или прерада, а
на неким конкурсима може и пружање услуга.

