Савет за националне мањине Градске општине Лазаревац (у даљем тексту: Савет)
на основу Одлуке II- Број: 06-203.1/2018 од 13.08.2018. године и Програма II - број 06183.8/2018 од 11.07.2018.године
Расписује
КОНКУРС
За финансирање/суфинасирање пројекта које реализују организације цивилног друштва
(у даљем тексту ОЦД) са територије градске општине Лазаревац ради унапређења
положаја националних мањина у областима интеграције маргинализованих националних
заједница, образовања, развоја мултикултуралности, смањења дискриминације и етничке
нетрпељивости, промовисање културе и традиције националних мањина за 2018.годину.
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 културе националних мањина;

-

едукација припадника националних мањина.

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 националне мањине ГО
Лазаревац, на основу конкурса, а у складу са условима конкурса;
- ОЦД која својим статутом препознају интеграцију маргинализованих националних
заједница, образовање, развој мултикултуралности, смањење дискримицаније и
етничке нетрпељивости, промовисање ромске културе и традиције.
2. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Градска општина Лазаревац закључује уговор о финансирању пројектних активности, на
предлог Савета за националне мањине. 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 (триста 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 током 2018.године.
5. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Носилац пројекта је у обавези да најкасније до 15.12.2018.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 удружења

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Општинског услужног центра Градске
општине Лазаревац или препоручено поштом на адресу: Савет за националне мањине,
ул. Карађорђева бр.42, 11550 Лазаревац, најкасније до 21.08.2018. године у затвореној
коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ОЦД У ЦИЉУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГО ЛАЗАРЕВАЦ У 2018. ГОДИНИ“
Неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране, а непотпуне ће се сматрати
неважећим.
7. Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:
Р. Бр.
КРИТЕРИЈУМ
4.1. Јасно описане активности пројекта, усклађене са циљевима
и приоритетима конкурса

Број бодова
0-20

4.2.

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;
0-30

4.3.

Буџет усклађен са пројектним активностима и реално планиран (реалан
однос између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) 0-30

4.4.

Ниво укључености релевантних актера у локалној популацији

0-20

Сваки критеријум одређен је бројем бодова, у распону од минималног до
максималног броја који зависи од оцене ближих мерила/елемената, тако да максималан
збир бодова износи 100.
Пројекат и кампања који је вреднован са мање од 50 бодова неће бити предмет
избора за доделу средстава.
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;
Пројекти удружења 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 13.08.2018. ДО 21.08.2018. ГОДИНЕ

