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Новоизбраните градоначалници ,членови на Советот за развој на Вардарскиот
плански регион на 29 април, во Општина Велес ја одржа својата прва конситутивна
седница. Довербата за претседател на Советот ја дадоа на градоначалникот на
Општина Велес, Горан Петров.
Упатувајќи благодарност за поддршката од членовите на Советот, Петров ги
презентираше приоритетите за развој на регионот: „ Помеѓу нив предничи
искористувањето на потенцијалите на Вардар, гасификацијата, изградба на
регионална комунална инфраструктура, развој на земјоделството со фокус на
винарството, тиризмот, културата“, рече Петров кој напомена дека градоначалниците
ќе ја разгледаат Програмата за развој на Вардарскиот плански регион подготвена со
поддршка на УНДП и евентуално ќе предложат и други приоритети”.
Со поддршка на УНДП, е опремен центарот за развој на Вардарскиот плански
регион со потребната компјутерска и канцелариска опрема, кој се наоѓа во
општинската зграда на Општина Велес. Во наредниот период ќе се изврши избор на
раководител на Центарот и негово екипирање.
Развојот на регионот ќе биде финансиран со средства од државата преку
Министерството за локална самоуправа кое ќе обезбедува 50% од потребните
средства (од 1% од БДП согласно законот), но и со средства од општините (10
денари по глава на жител) и расположивите европски и други меѓународни фондови.
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Фондацијата „Фокус” во соработка со Здружението „Конект” од Скопје и
Институтот за Трајни Заедници (ИТЗ), а со финансиска поддршка од Агенцијата на
Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД), започна со
реализација на проектот “Воспоставување Фонд за поддршка” наменет за децата од
7 до 10 год. кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. Фондот има за цел да
им овозможи на овие деца да добиваат континуирана поддршка, за една учебна
година, преку која ќе ги задоволуваат секојдневните основни потреби (подмирување
на месечните трошоци за храна, ужина, училишен прибор и сл.)
Овој Фонд за поддршка ќе се формира и ќе функционира за општините
Велес, Чашка, Лозово и Градско.
Фондацијата “Фокус” преку овој проект има за цел да ја промовира
филантропијата во овој регион и да им овозможи на граѓаните да донираат и да
бидат хумани. Преку кампањата “365 дена/денар”, ги поттикнуваме сите граѓани да
донираат барем по 1 денар на ден за помош на децата.
Во рамките на овој проект во Фондацијата пристигна и првата донација од
„Кенди” од Скопје која беше поделена во двете народни кујни во градот, а дел од неа
добија и Друштвото на родители за здраво поколение и Здружението на родители на
деца заболени од церебрална парализа.
Сите заинтересирани и хумани граѓани кои сакаат да се приклучат на нашата
хумана акција повеќе информации за нас и нашата мисија може да прочитаат на
нашата веб страна: www.focus.org.mk, во просториите на
Фондацијата “Фокус” на
ул: Трајче Панов бр.22 Велес или на тел: 043 212 450 и 043 221 583.

Известување за субвенции

Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Минерално-рудни
богатства
Општина
Чашка
располага
со
значајни
лежишта
на
неметални,
минерални ресурси,
како на пример:
момирок, кварц, бел
и сив мермер, песок,
глина и др . Истите
се солидна база за
развој на соодветни
индустриски
капацитети.
Од украсните
камења посебно се
актуелни мермерите
од околината на
Нежилово,
потоа
гранитните
стени
кои се одликуваат
со убави бои и
одлични
физичкомеханички својства,
како и гнајсевите од
кои може да се
добијат блокови за
производтсво
на
плочки.
Енергетски
суровини, односно
појави на јаглен, се
утврдени
во
терцерниот базен на
Чашка.

www.caska.gov.mk

Се известуваат сите кои се занимаават со земјоделска дејност ,
дека акцијата за користење на финансиска поддршка во
земјоделството за 2009 започна на ден 16.03. 2009 и ќе трае
до 31.05. 2009 год. Во оваа акција од растително производство
се опфатени:
Поледелство:
- пролетни и индустриски култури вклучително и есенски рж и
тритикале
- користен семенски сертифициран материјал
- фуражни култури
Градинарство:
- оранжериско производство
- градинарство на отворено и во пластеници
- нови површини под лозови насади
- нови површини под стари лозови насади
- нови површини под овошни насади
- извршени анализи на почва
Сточарство:
- обележани грла овци( од сите категории)
- обележани грлаа на кози ( од сите категории)
- маторици
- презимени пчелни семесјтва
- ноеви( возрасни единки)
- полжави
Спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна
Согласно со Програмата за финасиска поддршка во
земјоделството за 2009 год, во Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството на РМ, Регионален Центар-Скопје,
Работна Единица-Велес, со 14.04.2009 година, вторник, се
поднесени 198 барања од земјоделските производители од
општините Велес, Чашка и Градско. Од нив 24 се од Општина
Чашка, и тоа од населените места Бањица, Еловец, Чашка,
Горно Јаболчиште, Мартолци, Долно Јаболчиште, Извор и др.
Заинтересираните , сите дополнителни информации може да
ги добиете во Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството на РМ, Регионален Центар Скопје, Работна
Единица Велес, која се наоѓа во просториите на Општина Велес
или на тел. 043/212-774.

