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Савет за треће доба градске општине Лазаревац, на основу Одлуке II- Број: 06251.1/2017 од 29.08.2017. године , расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ПОПУЛАЦИЈЕ СТАРИЈИХ ЛИЦА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ С ЦИЉЕМ ДА СЕ УНАПРЕДИ ЊИХОВА
СВЕУКУПНА СОЦИЈАЛНА, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНА, ЗДРАВСТВЕНА И
КУЛТУРНА ДОБРОБИТ

РАСПИСУЈЕ
СЕ
Конкурс за финансирање/суфинасирање пројекта
организације цивилних друштава (у даљем тексту ОЦД) са територије Градске
општине Лазаревац ради унапређења положаја популације старијих лица у
Градској општини Лазаревац с циљем да се унапреди њихова свеокупна
социјална, спортско рекреативна, здравствена и културна добробит.
Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава ОЦД регистрованим
на територији градске општине Лазаревац. Финансијска средства ће бити
додељена ОЦД која доставе предлог пројекта, а којима се остварују следеће
циљеве:
-

Промовисање свеокупне социјалне, спортско рекреативне, здравствене и
културне добробити старих лица.

Једним предлогом пројекта могу бити предвиђене активности којима се остварује
више циљева истовремено.
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Право учешћа на конкурсу имају:
- ОЦД којa су регистрованa у регистру удружења који се води у Агенцији за
привредне регистре;
- ОЦД која су регистрована на територији општине Лазаревац и која своју
непосредну делатност и активности обављају на територији општине
Лазаревац;
- ОЦД која доставе предлоге пројеката Савету за треће доба ГО Лазаревац,
на основу конкурса, а у складу са условима конкурса;
- ОЦД која својим статутом препознају социјалну, спортско рекреативну,
здравствену и културну добробит старих лица.
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2. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Градска општина Лазаревац закључује уговор о финансирању пројектних
активности, на предлог Савета за треће доба. По потписивању уговора средства
се уплаћују носиоцу пројекта на рачун код Управе за јавна плаћања.
Носилац пројекта је одговоран за наменско трошење средстава.
3. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ
Укупна средства која се распоређују овим конкурсом за изабране пројекте износе
300.000,00 динара (тристотине хиљада динара)
Финансирање пројеката врши се на основу уговора закључених између носиоца
пројекта и градске општине Лазаревац, којим се дефинишу услови плаћања.
4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА
Пројектне активности се реализују до 01.12.2017.године.
5. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Носилац пројекта је у обавези да најкасније до 15.12.2017.године поднесе
Извештај о реализацији Пројекта који је предмет конкурса. Извештај се подноси
на обрасцу ИР.
6. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИЈАВЕ
Конкурс се објављује на огласној табли и званичној интернет страници ГО
Лазаревац.
Обрасци за предлоге пројеката могу се преузети у згради Управе градске
општине Лазаревац, II спрат, канцеларија број 58, или путем е-маила:
ddelatnosti@lazarevac.rs
Пријаву чини следећа обавезна документација:


Образац предлога пројекта, потписан од стране заступника ОЦД
подносиоца предлога пројекта и оверен печатом ОЦД са спецификацијом
трошкова



фотокопија решења о регистрацији ОЦД и



фотокопија статута ОЦД

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Општинског услужног центра
Градске општине Лазаревац или препоручено поштом на адресу: Савет за треће
доба, ул. Карађорђева бр.42, 11550 Лазаревац, најкасније до 15.09.2017. године у
затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА У
ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ СТАРИЈИХ ЛИЦА У ГО ЛАЗАРЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ“

ПОЛОЖАЈА

Неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране, а непотпуне ће се
сматрати неважећим.
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7. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:
-

-

Јасно описане активности пројекта, усклађене са циљевима и приоритетима
конкурса;
Јасно описани и мерљиви резултати пројекта и њихова усклађеност са
циљевима конкурса, као и прецизно дефинисан минимални предвиђени
одзив/досегнутост циљне групе у односу на пројектне активности;
Буџет усклађен са пројектним активностима и реално планиран (реалан
однос између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) и
Ниво укључености релевантних актера у локалној популацији.

8. Пројекти који неће бити финансирани:
-

Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;
Стипендије за студирање или обуку;
Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или
чија је реализација завршена;
Искључиво набавка опреме за потребе удружења;
Програми и пројекти којима се остварује добит;
Програми и пројекти који изазивају или подстичу нетолеранцију и
дискриминацију и
Пројекти ОЦД која нису уредно, савесно, благовремено и у потпуности
реализовала предвиђене пројектне активности и остале преузете
обавезе по основу ранијег финансирања од стране Градске општине
Лазаревац.

Ближа обавештења могу се добити у згради Управе градске општине Лазаревац,
канцеларија бр. 58, II спрат, на телефон 8123-287.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 30.08.2017. ДО 15.09.2017. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Милија Милановић

