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Poziv nezaposlenim mladima iz ruralnih područja Zadarske županije za uključivanje u projekt

Pozivamo nezaposlene mlade do 29 godina iz ruralnih područja Zadarske županije na sudjelovanje
u projektu „AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u
zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu“.
Projekt AgVenturers provodi se u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalne inicijative za
poticanje zapošljavanja“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.
Trajanje projekta je 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 151.575,90 EUR, od čega Europska unija
financira 76,97% odnosno 116.667,97 EUR.
Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, a partneri na projektu su:
• Grad Benkovac
• Srednja škola kneza Branimira Benkovac
• Poljoprivredna zadruga „Maslina i vino„ Polača
• Hrvatska poljoprivredna komora
• Pučko otvoreno učilište Zadar
• Obrtnička komora Zadarske županije
• Hrvatska gospodarska komora
• Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA
Glavni cilj projekta je pridonijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju životnih uvjeta mladih iz ruralnih
krajeva u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje ekonomskih aktivnosti. Mladi će se osposobiti za
samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu.
U sklopu projekta će se održati razgovor s nezaposlenim osobama nakon čega će se odabrati 50 osoba
koje će sudjelovati u sljedećim aktivnostima:
• Motivacijski trening
• Psihosocijalni trening
• Osposobljavanje u maslinarstvu/vinogradarstvu
• Posjeti uspješnim vinogradarima/maslinarima s područja Zadarske županije
• Edukacija za samozapošljavanje
Prisustvovanje radionicama i osposobljavanje je besplatno. Također, za sudionike su predviđeni troškovi
prijevoza i osvježenja.
Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje u projektu „AgVenturers“ da se do 15. lipnja 2015. jave putem
e-maila na adresu mira.bacic@hzz.hr, telefonom na 023/300-827 ili osobno na adresu: Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Područni ured Zadar, Kralja Stjepana Držislava bb, 23000 Zadar, soba 27 (II kat). Sve
dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 023/300-827.

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zadar i ni u kojem slučaju ne
odražava stav Europske unije“

