На основу члана 49. и 99. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца “, број 32/08), Градоначелник
града Шапца, расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ УНАПРЕЂЕЊУ
КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И РАЗВОЈУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Koнкурс се расписује за финансирање или суфинансирање пројеката који доприносе развоју месних заједница и
унапређењу квалитета живота становника града Шапца, кроз следећа подручја деловања:
1. Грађанска партиципација (програми, акције и манифестације које за циљ имају подизање капацитета
месних заједница и удружења грађана кроз разне облике комуникације са грађанима , промоцију
принципа удруживања и задругарства, организовање стручних састанака, конференција и предавања,
трибина, умрежавање на регионалном, националном и интернационалном нивоу и промоцију грађанских,
хуманитарних и европских вредности).
2. Подстицање руралног развоја у циљу смањење миграција становништва (анализе, истраживања,
програми и акције, које за циљ имају утврђивање података неопходних за израду стратегије развоја
месних заједница, а у циљу смањења миграције становништва из села у град, као и програми помоћи
осетљивим групама становништва).
3. Рекреативни спорт (програми, акције и манифестације који се баве промоцијом рекреативног бављења
спортским активностима и здравим стиловима живота - посебно деце , младих и пензионера на подручју
сеоских месних заједница, а ради одмора, рекреације и унапређивања здравља и квалитета живота);
4. Активизам младих ( анализе, активности, програми, трибине, предавања које ће довести до подизања
свести, стварање публицитета и стимулисања оног облика активизма који подстиче промене и утиче на
побољшање услова живота маргиналних и осетљивих група и угрожених појединаца, подизање
волонтерског духа младих кроз спровођење разних акција и активности и побољшање квалитета
постојећих манифестација и културно уметничких програма са посебним акцентом на рурална подручја).
5. Оснаживање положаја жена (понуда информативних и образовних програма, трибине, предавања,
пројектне активности које би одговориле потребама и условима средине и карактеристикама локалне
популације како би се оним који имају мање моћи у домаћинству и отежан приступ новцу и другим
економским ресурсима омогућило да се информишу, укључе, удруже, организају и осигурају себи услове
за економско и друго оснаживање, а самим тим и квалитетнији живот).
II
Право подношења предлога пројекта на конкурс имају појединци, установе или удружења грађана, (осим
јавних установа које се финансирају из буџета града Шапца) који испуњавају следеће услове:
да имају регистровано седиште на територији града Шапца (за правна лица);
да су позитивно пословали у претходној години;
да је подносилац у стању да покаже способност (људски ресурси - број, знање и искуство; технички и
други ресурси) да управља активностима које одговарају пројекту за који се траже средства;
да имају пребивалиште на територији града Шапца (за појединце);
да пројекат има допринос за развој, подстицање и унапређење квалитета живота или развој месних
заједница града Шапца;
да подносилац има реалан финансијски план за предложени пројекат.
Партнери на реализацији пројеката могу бити: удружења регистрована на територији града Шапца,
регионалне, националне и интернационалне организације као и установе које се финансирају/суфинансирају из
буџета Републике Србије, односно из буџета града Шапца.
Сваки предлагач може поднети више предлога пројеката.
Пројекти морају бити реализовани на територији града Шапца, у временском интервалу од 15. фебруара
( најраније) до 15. децембра 2016. године (најкасније).
Средства намењена за финансирање пројеката који за циљ имају унапређење квалитета живота и развој
месних заједница, могу се доделити само за пројекте чији је циљ некомерцијалан. Ни под каквим условима
средства се не могу користити за стварање профита. Пројекти морају задовољавати:
- квалитет понуђеног програма;
- важност програма за унапређење квалитета живота града Шапца и развој месних заједница;

-

стручност и професионалност носиоца програма;
у пројекту мора бити исказана финансијска помоћ из других извора и однос између тражених
средстава и планираних резултата.
предност при избору, имаће подносиоци који поред напред наведених карактеристика, имају
обезбеђено и сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа, односно обезбеђено
суфинансирање пројеката из других извора.
III

Пријаве на конкурс подносе се на посебном Апликационом листу, који чини саставни део конкурсне
документације.
Пријаве се подносе у 4 примерка на Формулару за приjаву на конкурс за финансирање/суфинансирање
проjеката за унапређење квалитета живота и развој месних заједница за 2016. годину, са комплетном пратећом
документацијом наведеном у Формулару;
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7:30 до 15:30 часова, у
згради Градске управе града Шапца, Г. Јевремова 6, у канцеларији бр. 31, односно са званичне Интернет
странице града Шапца (www.sabac.org).

1.
2.
3.
4.

Конкурсну документацију чине:
Прилог 1 - Апликациони лист са предлогом пројекта
Прилог 2 - Оверена фотокопија акта о регистрацији подносиоца пријаве и формалних партнера
Прилог 3 - Фотокопија оснивачког акта (статута) подносиоца пријаве и формалних партнера
Прилог 4 - Оверена фотокопија личне карте (за појединце).
IV

Конкурсна документација, припремљена у складу са садржајем овога позива, доставља се у затвореној
коверти, са назнаком „ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И РАЗВОЈ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА ШАПЦА“
- препорученом поштом на адресу: Градска управа града Шапца, Одељење за општу управу, ул. Г. Јевремова
број 6, 15000 Шабац.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ЖИВОТА И РАЗВОЈУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА ШАПЦА отворен је од 10. децембра 2015. године
до 10. јануара 2016. године .
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на
неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или
електронске поште и непотписане пријаве, неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору пројеката , који ће бити финансирани током 2016. године, са подносиоцима
истих биће закључени уговори о финансирању (суфинансирању) пројеката. Одлука о избору пројеката који ће
бити финансирани из буџета града Шапца биће објављена на званичној Интернет страници града Шапца .
Градоначелник града Шапца
Број: 111-3/2015-13
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