На основу одлуке Скупштине општине Пријепоље са XXI седнице, усвојеног 16. Априла 2013. Године ,
број 020-117/12 (Акциони план за младе 2013) а кроз подршку пројеката и програма за младе са ставке
Развој заједнице a у складу и основом Закона о младима (“Службени гласник РС”,број 50/11) о начину
подршке развоју програма и пројеката од јавног итереса у областима омладинског сектора које спроводе
удружења младих, удружења за младе и неформалне групе објављивањем јавних годишњих конкурса

Општина Пријепоље - Канцеларија за младе општине Пријепоље и председник
општине Пријепоље формира Комисију за имплементацију Локалног акционог плана за
младе за 2013 годину која објављује

СТАЛАН ЈАВНИ ПОЗИВ
ОД 11. ОКТОБРА ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА
за подношење предлога пројеката и програма који спроводе Локални акциони план
за младе општине Пријепоље 2010-2015 кроз мере подршке дате у годишњим
приоритетима за 2013. Годину

~
Овај позив за подношење предлога пројеката је начин да се имплементирају активности дефинисане
Акционим планом којим координира Канцеларија за младе општине Пријепоље у складу са Законом о
младима РС.
Конкурс се расписује у оквиру издвојених средстава за пројекте младих, организација за младе,
организације младих у износу од 700.000 динара и то кроз:
Суфинансирање или финансирање пројеката за младе подстицаја омладинског предузетништва,
радних или волонтерских пракси, самозапошљавања или неког другог развојног пројекта орјентисаног
на ту област у складу са смерницама Конкурса а према Локалном акционом плану за младе 2010 – 2015 ,
сходно начелу и циљу Чланова 20,21 и 26 Закона о младима РС за које је опредељено 700.000 динара
које аплицира у следећим областима и према следећим конкурсним задацима
Тачке 1.1 и 1.2 су опредељене за област запошљавања и самозапошљавања које прате делове
стратешког документа које се односе на ове области и за њих су опредељена укупна средства од
300.000 динара

1.1
Подршка
покретања
сопственог бизниса или за
постојеће фирме регистроване
не пре 2011. год. које воде лица
млађа од 30 година

Максимална висина средстава која се додељује у овој
области : 300.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до : 300.000
динара

Циљ: Избор најбоље пословне идеје (бизнис плана) конкурсом
Конкурсни задаци: Подршка за најуспешнију бизнис идеју у набавци опреме
Минималан број директних корисника : /
Систем провере испуњености : Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
Посебан услов :
 Приоритет имају идеје које подстичу иновативност као и области из поља :
o Информатике
o Туризма
o Иновативних програма
o Креативних индустрија
o Интернет пословања
o Сектор услуга

1.2 Креирање ресурса за развој
почетника у бизнису кроз развој
искуства и идеја младих у
ширем
градском
језгру
(Шарампов-Бостани)

Максимална висина средстава која се додељује у овој
области : 300.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до : 300.000
динара

Циљ: Адаптација простора ( који је нефункционалан,напуштен или припада индустријском
наслеђу) у циљу претварања у заједнички радни простор (coworking space) који би користили
организације, старт-ап предузећа, консултанти који обављају привремени рад и freelanceri
Конкурсни задаци: Неопходно је креирати услове за дневни рад којег би користиле
организације/појединици/старт-ап предузећа за међусобну размену информација, искуства за
писање бизнис планова, пројеката , размену контаката, умрежавања и outsourceing људских
ресурса . Простор би био намењен за коришћење према годишњем или месечном учинку,кроз
евалуацију рада корисника ( учинак према мерљивим показатељима као што су пројектна
активност, број израђених пројектних решења, број корисника које обухватају пројектна
решења, број пројеката и планова аплицираних донатору, број остварених контаката ) ,чиме би
простор користили само наспособнији и најефикаснији.
Минималан број директних корисника : 20
Систем провере испуњености : Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
Посебан услов :
 Апликанти морају имати искуство у спровођењу више од 3 пројекта у задње 2 године и
доставити потврду које доказују такав статус
 Апликанти морају доставити документ који означава потврду о решеним имовинско
правним односима
 Апликанти морају познавати основни концепт заједничких простора за рад (coworking
space) и доставити план/начин рада простора за време трајања пројекта у складу са
концептом таквог простора уз процедуре које осигуравају сигурност и безбедност као и
осигурање процедуре које ће омогућити равноправно коришћење простора а према
годишњим плановима корисника
o Смернице за план се налазе на http://www.theavenuehq.com/ и
http://kancelarijazamlade.rs/kzm-servisi/inkubator
 Предност имају организације и почетници у бизнису који развијају области из поља
o Информатике
o Туризма
o Иновативних програма
o Креативних индустрија
o Интернет пословања
o Сектор услуга

Тачке 2.1 ,2.2,2.3,2.4,2.5 и 2.6 су опредељене за остале области које прате Акциони план за
младе 2010-2015 а које прате делове стратешког документа и за њих су опредељена укупна
средства од 400.000 динара

2.1
Развој
ресурса
за
информисање, едукацију кроз
развој искуства и идеја младих
у месним заједницама –
Клубове за младе

Максимална висина средстава која се додељује у овој
области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до : 400.000
динара

Циљ: Развој просторник капацитета месних заједница кроз формирање сталних програма ил
исервиса који укључују младе .
Минималан број директних корисника : 10 нових корисника по месецу пројекта
Конкурсни задаци: Формирати програм или сервис који је доступан у просторном капацитету
месних заједница које су предмет Конкурса а који укључује младе кроз едукацију, информисање
и саветовање . Пројектно решење мора да задовољава потребу младих у месној заједници
којим ће се нека услуга,програм или сервис подићи доступност потребних информација за
развој кроз континуалан и сталан рад најмање једног лица као и доступност интернета.
Систем провере испуњености :
 Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
 Упитници који садрже основне информације о пруженој услузи и информације о
кориснику за интерну употребу креиран од Комисије за спровођење Конкурса
Посебан услов :


Апликанти морају доставити план рада и то према смерницама за план које се налазе на

http://www.hajdeda.org.rs/08_download/prirucnik-omladinski-klub-ok-zonamladih.pdf



Апликанти морају спроводити сервисе у месним заједницама Бродарево, Сељашница,
Ивање, Коловрат и Велика Жупа
Апликанти морају имати документа која потврђују решене имовинско – правне односе
који осигуравају неометано функсионисање сервиса

2.2 Подршка креирању организовања групе
младих
имплементирајући
једну
од
приоритетних секторских политика

Максимална висина средстава која се
додељује у овој области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до :
400.000 динара
Циљ: Креирати организовану и кохерентну секторски орјентисану групу младих незапослених
која ће развијати пројектна решења и бизнис планове за одређену приоритетну област из
важеће Стратегије за развој општине Пријепоље сем туризма.
Минималан број директних корисника : 15
Систем провере испуњености :
 Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
 Број младих који су преузети са листе незапослених Националне службе за
запошљавање – Филијала Пријепоље

Конкурсни задаци: Апликант је обавезан да у сарадњи са надлежном институцијом сектора који
је заступљен на локалу спроведе селекцију најперспективнијих и најспособнијих кандидата за
формирање групе. Неопходно је организовати серију обука из потребног сектора уз обуке за
јачање тимског рада, пројектног менаџмента на начин који одговара перцепцији младог човека,
са основама и принципима омладинског рада, тенденцијама новог времена, користећи
иновативне методе као и обавезан менторинг за прва три месеца рада.
Посебан услов :
Сектори/области који су заступљени као приоритетни су:
 Пољопривреда
 Прерада дрвета




Култура
Информатика (развој софтвера, интернета и мобилних апликација и њихова примена)

2.3. Мобилност младих

Максимална висина средстава која се
додељује у овој области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до :
400.000 динара
Циљ: Подићи ниво информисаности и шири обухват младих које користе европске и домаће
прилике за развој искуства икаријере на нивоу републике или у другим земљама креирајући
прилагођену кампању која одговора потребама и перцепцији популације од 15 до 30 година
Конкурсни задаци: Развити кампању која промовише могућности сервиса Канцеларије за младе
и њених партнера ( радна и волонтерска пракса, омладинске размене, тренинзи, семинари,
мастер и основне стипендије ) за боравак младих од 16 до 30 година у периоду од 7 до 730 дана
у некој земљи чланица и кандидата Европске Уније и Турске кроз подршку пројеката Европске
Комисије . Кампања треба да долази до рањивих група младих у сарадњи са Националном
службом за запошљавање и обезбеђује учешће младих у програму индивидуалног саветовања и
препорука кроз сервис Локална служба искуства Канцеларије за младе (више о ЛСИ посетите
http://facebook.com/lsiprijepolje ) .
Минималан број директних корисника : 20 нових корисника по месецу
Систем провере испуњености :
 Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
 Број младих који су се пријавили на евиденцију Локалне службе искуства (сервиса
развоја индивидуалних планова искуства кроз мобилност Канцеларије за младе) од 19
до 30 година одговара броју 20 нових пријављених младих по месецу
Посебан услов :
 Апликант треба да понуди решења која су
o Једноставна
o Јасна
o Аутентична
o Локална
o Нова
o Визуелно иновативна и привлачна
o Креативна
 Апликант мора доставити план комуникације кампање која мора да садржи следеће
елементе
o Активности промоције које се дешавају онлајн (на интернету)
o Активности промоцијее које се дешавају офлајн ( штампа, публикације,видљиви
материјал, видео )
o Активности промоције које се дешавају на јавним површинама или
институцијама (НСЗ,месне заједнице, паркинг места,болнице...)

2.4 Програми који се спроводе у удаљеним
месним заједницама (Сељашница, Бродарево,
Велика Жупа, Ивање) и Коловрат

Максимална висина средстава која се
додељује у овој области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до :
400.000 динара
Циљ: Организовање културних дешавања или других програма за провођење квалитетног
слободног времена младих у руралним срединама
Минималан број директних корисника : 40

Конкурсни задаци: Развити програме који укључују младе из руралних делова општине у
сарадњи са локалним институцијама културе.

2.5 Програми за који се спроводе у месној
заједници Пријепоље

Максимална висина средстава која се
додељује у овој области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до :
400.000 динара
Циљ: Организовање културних дешавања или других програма за провођење квалитетног
слободног времена младих
Минималан број директних корисника : 80
Конкурсни задаци: Развити програме који укључују младе из руралних делова општине у
сарадњи са локалним институцијама културе.

2.6 Здравље

Максимална висина средстава која се
додељује у овој области : 400.000 динара
Максимална висина средстава по пројекту до :
400.000 динара

Минималан број директних корисника : 50
Конкурсни задаци: Развити саветовалиште за младе које је везано за неки део области здравља
које функсионише у простору који је или омладински клуб или неко друго место које је
приступачно младима и припада неком од следећих категорија






Саветовалиште за репродуктивно здравље
Вршњачко саветовалиште
Саветовалиште за злоупотребу психоактивних супстанци и алкохола
Психолошко саветовалиште
Нека друга специфична саветовалишта или комбинација више области

Саветовалиште треба да буде функционално, доступно испуњавајући следеће услове:
o Саветовалиште ради најмање 10 сати недељно
o мора бити промовисасно и бити доступноп онлајн
Систем провере испуњености :
 Мониторинг Комисије за имплементацију ЛАПзМ 2013
 Број младих дипломаца сродних наука везаних за област (психолози, дефектолози,
псохотерапеути, педагози , доктори медицине, доктори опште праксе ) који су
преузети са листе незапослених Националне службе за запошљавање – Филијала
Пријепоље

3. Суфинансирање уколико постоји донатор који обезбеђује 75% учешћа и програм рада
Клубова за младе у месним заједницама Коловрат, Ивање, Велика Жупа, Бродарево и
Сељашница којим се обезбеђује учешће у пројектима који омогућавају шири обухват
информисањем и саветовањем младих о приликама и могућностима за развој младих према
смерницама http://www.hajdeda.org.rs/08_download/prirucnik-omladinski-klub-ok-zonamladih.pdf као и
http://zamislizivot.org/giz/publikacije/Primena%20nacionalne%20strategije%20za%20mlade%20na
%20lokalnom%20nivou.pdf

~

Правила конкурса :















Потребно је у формулару назначити за коју област се конкурише
Комисија задржава право да затражи додатну документацију
Комисија задржава право да средства не одобри апликанту већ га упути на другог
донатора у координацији са Канцеларијом за младе како би се успешно реализовао
одређени циљ Акционог плана
Комисија задржава право да у оквиру једне теме одобри средства броју пројеката
који задовољава у потпуности критеријуме Конкурса или у противном да не одобри
средства ниједном пројекту уколико не задовољавају критеријуме и процедуре
Конкурса или не поседују квалитет решења, одговоре довољне за годишње
приоритете Акционог плана
Сви пројекти требају да буду у складу са Локалним акционим планом за младе 20102015 који је доступан на http://opstinaprijepolje.rs/OPSTINA-PRIJEPOLJEDokumenta_124_2_21__cir
Пројекти требају да се реализују до краја месеца Маја 2014. године
Реализација пројекта је минимум један месец док је максимум 6 месеци (пројекти
морају да започну са реализацијом у 2013 а морају се завршити до 30. Априла 2014)
Пријава на Конкурс је отворена до утрошка средстава у 2013. години
Комисија доноси прве одлуке 31.10 , а о накнадним пријавама ће се Комисија
састајати 15-то дневно где одлучује о пристиглим пријавама до утрошка средстава
Финални наративни и финансијски извештај са пратећом документацијом
(изводи,рачуни,уговори,платни листови) предају 15 дана по окончању пројекта
Са свим организацијама се склапа споразум о сарадњи и организација је обавезна да
отвори наменски подрачун за спровођење пројекта


Формулар за подношење пројекта као и конкурсна документација :



Доступан на интернету на адреси opstinaprijepolje.rs i mladi.prijepolje.rs
Додатне информације на телефон 033/716134

Начин подношења конкурса:
Сви заинтересовани своје пријаве треба да пошаљу на

Комисији за имплементацију Локалног акционог плана за младе за 2013
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Трг братства и јединства 1
31300 Пријепоље
са затвореном ковертом са назнаком на полеђини :
ПРОЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ 2013 ПРИЈЕПОЉЕ – “назив пројекта “

Време трајања конкурса:


Конкурс траје до утрошка опредељених средстава ( на основу чега се креира омладинска
политика за наредну годину )

Основни критеријуми за избор пројеката :






Пројекти и програми укључују вечи број младих (од 15 до 30 година) и имају активно
учешће младих у планирању и реализацији
Нуде нове приступе и креативна решења проблема
Активно укључују заједницу и успостављају изградњу међусекторских партнерстава
Реализују се на друштвено ангажован и одговоран начин
Пројекат се промовише у јавности

Приоритет приликом одлучивања о додели средстава имаће пројекти који :




Пројекти омладински организација
Оргинални пројекти значајни за младе чија реализација доноси или упућује на решење
уочених проблема у одређеној области
Пројекти који промовишу позитивне вредности и подстичу
активизам,заинтересованост, солдарност, посвећеност

~

Начин оцењивања :
Сваки члан комисије ће оцењивати пројекте, водећи се следећим критеријумима
ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО И КАПАЦИТЕТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА АПЛИЦИРА
Критеријуми
Максималан Додата вредност
број поена
пројекту
Претходно искуство организације у предложеним
30
активностима које су сличне онима које се спроводе у
пројекту
ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ
Опис спровођења активности на пројекту, методологија, 15
квалитет предложених активности
Искуство кључног особља (менаџмент организације) на
15
руковођењу сличним активностима
Искуство ангажованог особља (тренери, консултанти)
10
на непросредној реализацији активности
ФИНАНСИЈСКИ КРИТЕРИЈУМИ
Трошкови пројекта су реални и неопходни (цене су
25
реалне)
Буџет је јасан и објашњен у наративном делу
5
ДОДАТА ВРЕДНОСТ
ИНОВАТИВНОСТ и КРЕАТИВНОСТ у предложеним
+ 10
решењима
ОДРЖИВОСТ (могућност понављања и наставка пројекта
+ 10
након завршетка )
МОГУЋНОСТ СПАЈАЊА СА ТРЖИШТЕМ
+ 15
ОРГАНИЗОВАЊЕ (спајање више појединаца у
+ 15
структурисану и посвећену групацију)
СИНХОРНИЗОВАНОСТ (коришћење постојећих ресурса)и
+ 10
МЕЂУСЕКТОРСКА ПОВЕЗАНОСТ ( начин укључености
инситуције и организације)

