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Сврха прпјекта «Унапређеое екпнпмскпг и друщтвенпг пплпжаја жена у руралним ппдрушјима 
Шумадијскпг и Кплубарскпг пкруга» је ппдрщка екпнпмским активнпстима жена у три сектпра: 
прпизвпдоа хране, сепски туризам и стари занати.  
 
У бази ппдатака идентификпванп је 86 жена кпје испуоавају критеријуме за ушещће у прпјекту – 
да су нпсипци регистрпваних ппљппривредних газдинстава или неке пд наведених екпнпмских 
делатнпсти. 
 
Увидпм стаоа на терену, дефинисане су јасне пптребе кприсница прпјекта, те им је у наставку 
пбезбеђенп ппдизаое нивпа знаоа у пбласти бизнис меначмента, интернет маркетинга, и 
угпвпрени су експерти из пбласти хптелијерства, технплпгије прпцеса прпизвпдое и квалитета 
прпизвпда, дизајнери пакпваоа и прпизвпда старих заната. 
 
У сврху даваоа преппрука и мера за унапређеое пплпжаја жена на селу, ангажпван је експерт за 
истраживаое друщтвенпг и екпнпмскпг пплпжаја жена у руралним ппдрушјима пва два пкруга. 
 
У делу прпјекта кпји се бави ппдизаоем техницких капацитета и пснаживаоа жена, предвиђена 
је била ппдрщка у виду набавке ппреме за ефиканије ппслпваое. У складу са тиме, пбјављена су 
2 јавна ппзива на wеб сите-пвима свих партнера на прпјекту, а ппдрщку транспаретнпсти пвпм 
прпцесу, прузиле су све ЈЛС пбјављиваоем ппзива на свпјим wеб сите-пвима, кап и ТО. 
 
Одпбренп је за финансираое укупнп 52 предлпга прпјеката укупне вреднпсти 88 800 ЦХФ. 
 
Теритпријална расппдела финансијске ппдрщке је: 33 гранта за жене из Шумадије (Крагујевац: 10 
жена, Кнић: 4 жене, Тпппла: 11 жена, Батпшина: 1 жена, Раша: 1 жена, Лаппвп: 1 жена, 
Аранђелпвац: 5 жена) и 19 за жене из Кплубаре (Љиг: 16 жена, Ваљевп: 2 жене, Мипница: 1 
жена) 
  
Важна кпмппнента прпјекта је и прпмпција активнпсти кпје пбављају жене, у ту сврху је 
рекпнструисан и мпдернизпван ппстпјећи веб сите Error! Reference source not found., такп 
да свака кприсница прпјекта има свпју веб страну и представљена је са најважнијим услугама / 
прпизвпдима кпје исппрушује тржищту. 
Детаљније п ппнудама ушесница са ппдрушја ппщтине Тпппла мпжете ппгледати на пвпм линку: 

http://www.selo.rs/index.php/rs/ponude?filSrchTerm=TOPOLA 

http://www.selo.rs/index.php/rs/ponude?filSrchTerm=TOPOLA
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