На основу Одлуке Одбора за имплементацију Локалног плана акције за децу
Ваљева, а у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2016. годину, Градска
управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију активности из
Локалног плана акције за децу града Ваљева
Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета града Ваљева за
финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију активности из Локалног
плана акције за децу града Ваљева у 2016. години.
Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у
буџету града Ваљева за 2016.годину у укупном износу од 900.000 динара.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења грађана под условом да им је
седиште на територији града Ваљева и да обављају делатност на подручју града.
Финансираће се пројекти који доприносе остварењу циљева Локалног плана акције
за децу.
Области које ће бити финансиране су следеће:
 Унапређење здравља деце
 Смањење сиромаштва деце
 Смањење насиља међу децом
 Унапређење образовања, васпитања и културе
 Унапређење положаја и права деце са инвалидитетом
 Унапређење информисаности деце и родитеља
 Заштита деце од злостављања, занемаривања и злоупотребе
 Заштита деце без родитељског старања
Град Ваљево неће финансирати:
 Појединце, путовања, студије, едукације, стручно усавршавање, учешће на
конференцијама, семинарима или сличне активности
 Иницијативе које доносе профит и пројекте усмерене ка стварању прихода
 Чисто истраживачке пројекте код којих није јасно какву ће директну корист
имати од њих локална заједница
 Политичке организације, групе и секте, као и њихове активности
 Организације које заговарају нетолерантност или насиље
 Активности које се односе на проповедење или заговарање одређене религије
 НВО и Удружења грађана који нису регистровани на територији града
Ваљева
 Пројекте који су предходних година већ били финансирани из градског буџета,
а нису реализовани
Критеријуми за оцењивање предлога су:
 Обухват деце у пројекту
 Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
 Остварени резултати рада из предходних година, материјална и кадровска
опремљеност
 Стручност особља ангажованих у пројекту
 Дужина трајања пројекта
 Одрживост пројекта

 Обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа, односно
обезбеђено суфинсирање пројекта из других извора.
Потпуна пројектна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:
- образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис пројекта
за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике,
значај, место и време реализације пројекта и детаљан финансијски план),
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс
успеха за 2014. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне
регистре),
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта.
Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији
града Ваљева ( www.valjevo.org.rs).
Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
Предложени пројекти учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију,
прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене пројектом реализују се до краја календарске године.
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Одбору за
имплементацију Локалног плана акције за децу Ваљева, у затвореној коверти, са
назнаком ''Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката за
реализацију активности из Локалног плана акције за децу града Ваљева – не
отварати'' препорученом поштом на адресу: Градска управа за друштвене
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Ваљево ул.Карађорђева
бр.64 14000 Ваљево или предајом на писарницу Градске управе.
Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка
оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном
примерку ( може и фотокопија).
Пријаве на конкурс могу се поднети до 19.2.2016. године у 15,00 часова, без обзира
на начин подношења. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Одбор за имплементацију Локалног плана акције за децу Ваљева размотриће
пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за
финансирање односно суфинансирање у 2016.години. Коначну одлуку о додели
средстава доноси Градоначелник.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета града Ваљева биће
објављена преко средстава јавног информисања као и на званичној интернет
презентацији града Ваљева www.valjevo.org.rs
Контакт особа у вези конкурса је Маријана Јевтић, координатор и секретар Одбора за
имплементацију Локалног плана акције за децу (Одсек за информисање и протокол;
телефон 014 294 854).
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