Building the Basis for the Reform
of the Tobacco Sector
European Union IPA Program TAIB 2013
EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

AПЛИКАЦИЈА
За учество во пилот активности за диверзификација и подбрување на ефикасноста на
земјоделските стопанства во Македонија во рамките на проектот: „Градење на основи за
реформа во тутунскиот сектор“ финансиран од страна на ЕУ
Име и презиме:
Адреса на живеење:
Општина/катастарска парцела:
Регистерски Број:
Број на телефон:
Е-mail:

Општи критериуми за избор
1. Производствен регион каде што се произведува тутунот:
Прилеп
Радовиш
Битола
Друг
Доколку производството на тутун е во друг регион, наведете општина:______________________
2. Статус:
Индивидуален земјоделец, производител
на тутун
(Земјоделско стопанство) *
Правен субјект
*Ќе им биде даден приоритет на земјоделските стопанства регистрирани во ФАДН системот
за сметководство на фарми на АПРЗ
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3. Површина на која се огледува тутунот:
0,2-0,5 ha
0,5-0,7 ha
0,7-1,00 ha
друга (наведете) _____________________________________________________
4.

Тип на тутун кој се произведува во стопанството:
Прилеп
Јака
Друг
Доколку вашиот одговор е „друг“, наведете кој:_____________

5. Дали вршите ротација на култури? Доколку одговорот е да, наведете со која:
Пипер
Житни Култури
Сточна Храна
Друго __________________________________________________________
6.

Дали го наводнувате тутунот и која е вкупната наводнувана површина?
Да
Не

6.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:
0,05-0,1 ha
0,1-0,5 ha
0,5-1,00 ha
Друга __________________________________________________________
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7.

Дали наводнувате други култури:
Да

Не

7.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:
0,05-0,1 ha
0,1-0,5 ha
0,5-1,00 ha
Друга __________________________________________________________
8.

Дали одгледувате добиток:
Да

Не

Ако одговорот е да, наведете го видот и бројот на добитокот:
Говеда, број на грла __________________________________________
Овца, број на грла

__________________________________________

Кози, број на грла ____________________________________________
Друго_______________________________________________________

9. Земјоделска механизација:
Машина за садење тутун
Прскалка за заштита
Хидраулична сеалка за житни и/или фуражни култури
Друго_________________________________________________________
10. Број на ангажирани лица во земјоделското стопанство:
_______________________

**При процесот на селекција комисијата има право да побара дополнителна документација која ќе послужи
како доказ за потврда на изјавенто во овој документ.
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