На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 60.Статута општине Бабушница („ Скупштински преглед општине
Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса (број 06-42-3/2014-3):
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
расписује
KОНКУРС
за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса из области
социјалне заштите на територији општине Бабушница

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 2.400.000,00 динара
обезбеђена су у буџету општине Бабушница
Удружења грађана могу да конкуришу за финансирање
пројеката
максималне вредности до 450.000,00 дин. За суфинансирање пројеката предвиђена
средства по пројекту износе 600.000,00 дин.

Приоритети на Конкурсу 2017. године
Приоритет општине Бабушница за 2017 су унапређење система социјалне
заштите, кроз пројектне активности које имају за циљ успостављање, развој и
унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту
права најугроженијих категорија становништва и стварање услова за квалитено
провођење слободног времена и упражњавање здравих стилова живота.
Посебан значај даће се услугама које представљају пример ефикасног
коришћења локалних ресурса.
Групе активности које ће бити подржане на Конкурсу за подношење
предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројеката у циљу
унапређења система социјалне заштите у 2017. години су:

1. Развој и унапређење постојећих услуга социјалне заштите и побољшање
њиховог квалитета
Дневне услуге у заједници- Дневне услуге у заједници су дневни боравак,
помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу.

Услуге подршке за самосталан живот- Услуге подршке за самосталан
живот су персонална асистенција, и друге врсте подршке неопходне за активно
учешће корисника у друштву.
Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге- Саветодавно
терапијске и социјално едукативне услуге су интезивне услуге подршке породице
која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка
породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у
развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање породица, саветовање и
подршка у случајевима насиља, породична терапија, и друге саветодавне и
едукативне услуге и активности.
и друге услуге у заједници
Ове услуге реализују се на локалном нивоу и њихова основна сврха је
подршка у остваривању права и потреба корисника за стицање што већег степена
самосталности, у циљу побољшања квалитета живота и боље социјалне
интеграције.
2. Заштитa права најугроженијих категорија становништва
У оквиру овог приоритета подржавају се активности које имају за циљ
побољшање квалитета живота локалног становништва, стварање могућности за
слободан избор услова и начина живота, различите манифестације, публикације,
хуманитарни и други програми којима се реализују циљеви и приоритети политике
унапређења система социјалне заштите.
3. Унапређење здравља младих и опредељење за здраве стилове живота и
побољшање квалитета живота младих из социјално угрожених
категорија
Мере организованог и континуираног рада на превенцији: болести
зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија...),сексуално преносивих болести и
ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу. Мере за побољшање и промоцију
здравих стилова живота: спорт, рекреација, културно-образовне активности,
подршка формалном и неформалном образовању ( организовање студијских посета
младих, едукативне радионице...)

1. Тип удружења која може да се пријави за доделу средстава
Подносиоци предлога пројекта могу бити искључиво:


регистрована удружења грађана са седиштем у општини Бабушница;

Пројектни предлози подносиоца предлога пројеката и њихових партнера
који нису испунили уговорне обавезе и поштовали процедуре везане за пројекте
који су раније финансирани од стране општине Бабушница, неће се узети у
разматрање.
2. Партнерство и критеријуми који се односе на партнера
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Партнери на Конкурсу могу бити следећи:


Установе које припадају систему социјалне заштите;



Установе које припадају систему образовања, васпитања или здравствене
заштите;



Друге јавне установе на локалном или регионалном нивоу;



Органи локалне самоуправе и



Друга регистрована удружења грађана.

У случају партнерства више удружења, неопходно је у оквиру конкурсне
пријаве доставити и протокол о партнерству који јасно дефинише улоге и
одговорности сваког партнера.
3. Критеријуми за садржај пројеката за које се може поднети пријава


Трајање

Реализација пројекта не може бити краћа од 3 месеца, ни дужа од 6 месеци.


Тема пројекта

Тема пројекта мора бити у складу са дефинисаним приоритетима Конкурса за
подношење предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројеката у
циљу унапређења система социјалне заштите у 2017. години.


Локација

Све пројектне активности се морају реализовати на територији општине
Бабушница.
Следеће активности неће бити подржане:





Индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима,
конференцијама или конгресима;
Индивидуалне стипендије за студирање и обуку;
Ретроактивно финасирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је
реализација окончана;
Конкурс није намењен финансирању политичких и страначких активности.
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1.4. Критеријуми за трошкове који се могу уврстити у буџет пројекта
У интересу је сваког подносиоца предлога пројекта да обезбеди реалан
буџет са што повољнијим ценама.
Прихватљиви директни трошкови
Да би били прихватљиви, трошкови морају да буду неопходни за извођење
пројекта и да су усаглашени са принципима поштеног финансијског управљања
што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова
(добијања правих вредности за уложени новац);
У складу са наведеним условима и уз поштовање процедура за доделу
средстава, прихватљиви трошкови укључују:


Трошкове особља које је ангажовано на реализацији пројекта(људски
ресурси не смеју да прелазе 30% од укупног буџета пројекта),



Трошкове едукације ангажованих особа по акредитованим програмима
обуке у износу од највише 10% од укупне вредности пројекта;



Трошкове набавке опреме или услуга у случају љихове неопходности за
реализацију пројекта,



Трошкове превоза;



Трошкови освежења и хране потребних за реализацију пројектних
активности,



Трошкови који директно произилазе из услова уговора (трошкови
евалуације пројекта, штампања, свеске, папир, оловке, фасцикле итд.)

Неприхватљиви трошкови


Дугови и покривање дуговања;



Пристигле пасивне камате;



Ставке које се већ финансирају из других извора;



Куповина земље и изградња објеката;



Куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и
није у вези са пројектним активностима.

Пре доношења коначне одлуке о финансирању Комисија за процену
предлога пројеката може подносиоцу пријаве сугерисати да изврши одређене
модификације предлога пројекта, у смислу буџета и у смислу активности
планираних у пројекту. Подносилац предлога пројекта има право да прихвати или
одбије сугестије.
4

2. Како се пријавити и по којој процедури
2.1. Пријављивање предлога пројекта:
Пријавни формати који чине Основну документацију су доступни на
интернет адреси општине Бабушница.
Основна документација
-

-

образац за писање предлога програма,
образац финансијског буџета,
образац наративног буџета,
копија Потврде о регистрацији редовних годишњих финансијских
извештаја за претходну финансијску годину уколико је иста
достављена од стране Агенције за привредне регистре, односно
биланс прихода и расхода и биланс стања за претходну финансијску
годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне
регистре уколико је обрада документације од стране Агенције за
привредне регистре у току,
оверена копија обрасца ПДН,
статут удружења и савеза,
референце координатора и стручних сарадника.

Подносиоци пријава се морају стриктно придржавати пријавног
формулара. Подносици пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском
језику, ћирилицом. Неопходно је да пријавне формуларе попуните јасно и
прецизно, како предлог пројекта могао да се процени на најбољи могући начин.
Предлози пројеката који су написани руком или писаћом машином неће се
сматрати важећим.
Приjаве на Конкурс доставити:
-

-

искључиво поштом - адреса: Општина Бабушница, ул.Ратка
Павловића бр 1,са назнаком „Конкурс за финансирање и
суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују
удружења грађана из области социјалне заштите“.
Комплетна конкурсна документација (оргинал и копија) заједно са
CD-ом предлога пројекта доставља се у затвореној коверти.
Конкурсна документација се предаје у писарници општинске управе
општине Бабушница.
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Име подносиоца пријаве
Адреса
пријаве

подносиоца

Назив пројекта

«ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ»
2.3. Крајњи рок за пријем пријава
Крајњи рок за доставу пријава је 15.03.2017. године. Благовременом
доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног
датума.
2.4. Додатнe информацијe
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници
Општине Бабушница, најкасније 20 дана од датума закључења конкурса. На тај
начин ће Општина Бабушница обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о
резултатима конкурса.
Додатне информациjе се могу добити у Општини Бабушница (Комисија за
спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из
области социјалне заштите) сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова.
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