На основу члана 2.Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине
односно јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник Републике Србије'' бр.105/16), а у
складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину (''Сл.гласник града Ваљева''
бр.18/16), Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
пословеВаљево расписује
КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање пројеката у култури за 2017. годину
За реализацију пројеката култури у граду Ваљеву, а који ће се реализовати у 2017.години,
обезбеђена су средства Одлуком о буџету града Ваљева за 2017.годину у износу од
2.500.000,00 динара.
Конкурс се расписује за следеће области културне делатности:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
6)манифестације везане за филмску уметност и остало аудио – визуелно
стваралаштво.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у
култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно
члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови
оснивачи.Право учешћа на конкурсима који су намењени очувању и промоцији српске
културе у иностранству имају установе, удружења, органи српских самоуправа и други
субјекти у култури, који су у иностранству регистровани за обављање културне
делатности.Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити
искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски
корисник, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту.
Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица.
Образац пријаве на Конкурс биће доступан на инфо-пулту у холу зграде Градске управе
Ваљево и на званичној интерент презентацији града Ваљева (www.valjevo.rs).
Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра 2017. године.
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Градској управи
за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Одељењу за
друштвене делатности у затвореној коверти за назнаком „Пријава на Конкурс за избор
пројеката у култури - област културне делатности: ____________ (написати област
културне делатности за коју се конкурише) - не отварати“ препорученом поштом на
адресу: Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
послове, Карађорђева 64, 14000 Ваљево или предајом на писарницу Градске управе.
Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у 2 примерка оверен од
стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у 1 примерку (може и
фотокопија).
У прилогу обрасца пријаве доставити:

1. У случају да пријаву подноси појединац, професионалну биографију (у случају групе
аутора професионалну биографију за сваког члана групе појединачно)
2. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс
успеха за 2015.годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне
регистре),
3. Одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта
Рок за подношење пријава је 06.03.2017.године до 15:00 часова, без обзира на начин
подношења.
Неће се разматрати:
 неблаговремене и непотпуне пријаве,
 пријаве које нису у складу са условима конкурса,
 пријаве које садрже једнократне пројекте који су већ подржани на претходним
конкурсима града Ваљева у области културе, и
 пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Граду у вези
пројеката у култури које је Град финансирао или суфинансирао.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима
конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 стручни, односно уметнички капацитети,
 неопходни ресурси;
4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта,
економичност и укљученост више извора финансирања;
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
Наведени критеријуми примењују се на појединачне области културне делатности уз
поштовање специфичности тих области.
Град Ваљево неће финансирати:
 пројекте са комерцијалним ефектима,
 пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису
реализовани,
 инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,
 пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на
конференцијама и сличне активности,
 награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.
Комисије за избор пројеката у култури размотриће пристигле пријаве и на основу наведених
критеријума донети одлуку која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских
средстава.
Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни града Ваљева
(www.valjevo.rs), најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.
Додатне информације могу се добити на телефон 014-294-763 и 014-294-761.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО
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