ГРАД ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИ ПОДСТИЧУ АФИРМАЦИЈУ ПРИВРЕДНО - ТУРИСТИЧКИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА
Град Ваљево, Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове расписује јавни конкурс за доделу средстава из буџета града за
пројекте који подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација града
Ваљева у 2017. години.
Право на коришћење средстава са Програма 4 - Развој туризма, програмска
активност 1502-0002 - Промоција туристичке понуде, функционална класификација
473, економскa класификацијa 424 - Специјализоване услуге – привреднотуристичке манифестације имају удружења, добровољна и невладина недобитна
организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица,
основана ради остваривања или унапређења одређеног заједничког општег циља
или интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
Висина опредељених средстава из буџета Града за пројекте који подстичу
афирмацију привредно-туристичких манифестација за 2017. годину износи
3.000.000,00 динара.
Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Града морају да
испуњавају најмање једно од следећих општих мерила:
1) промоција Ваљева као туристичке дестинације, промоција и унапређење
квалитета понуде туристичких места, унапређење рецептивно
туристичко - угоститељске понуде;
2) промоција и унапређење привредних капацитета града

3) пословно повезивање привредно-туристичких капацитета града Ваљева
са капацитетима домаћих и страних градова и општина
4) квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
5) доступност вредности грађанима и могућност њиховог масовног
коришћења;
6) наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у
предходном периоду
На конкурс се могу пријавити Удружења чије је седиште на територији града
Ваљева.
Образац пријаве за коришћење средстава буџета града може се преузети у
Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове, Карађорђева 64,
Ваљево или на сајту града www.valjevo.rs
Начин и поступак доделе средстава регулисан је Правилником о начину и поступку
доделе средстава из буџета града за пројекте који подстичу афирмацију привреднотуристичких манифестација града Ваљева (број 110-1/2013-01) који можете
преузети на сајту града www.valjevo.rs
Пријаву на конкурс са пратећом документацијом доставити у једном
оригиналу и једној копији, у затвореној коверти на адресу: Одељење за локални
развој, привреду и комуналне послове, Карађорђева 64, Ваљево, са обавезном
назнаком на лицу коверте „Пријава на конкурс за доделу средстава из буџета
града за пројекте који подстичу афирмацију привредно-туристичких
манифестација града Ваљева у 2017. години“, поштом или лично преко градске
писарнице. На полеђини коверте навести назив и адресу подносица пријаве.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања односно до 03.03.2017. године.
Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Листу вредновања и рангирања ових пројеката утврђује Комисија за
оцењивање и селекцију коју решењем образује Градоначелник. Листа рангираних
пројеката објавиће се на званичној интернет страници града www.valjevo.rs .
Коначни резултати Конкурса о додељеним средствима из буџета града за
пројекте који подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација града
Ваљева у 2017. години објављују се на сајту Града, као и у средствима јавног
информисања.
За сваку буџетску годину подноси се нови захтев.

Са изабраним подносиоцима пројеката закључују се уговори о њиховом
финансирању, односно суфинансирању.
Уговор закључује подносилац пројекта и Градоначелник.
Праћење извршења уговорних обавеза врши Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове.
Све додатне информације могу се добити на телефоне: 014/ 294 739; 294 717 и 294
780, или путем електронске поште: nbrankovic@valjevo.org.rs:
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