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Брендирање града Краљева у сарадњи са СКГО
Меморандум о сарадњи између града Краљева и Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и општина Србије (СКГО), којим се
успоставља сарадња у циљу реализације активности у оквиру пакета подршке који
обезбеђује програм „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ:
унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности
локалне администрације“, потписан је у Краљеву.
Заменица градоначелника града Краљева Марица Мијајловић и генерални
секретар СКГО Ђорђе Станичић потписивањем овог документа озваничили су
почетак сарадње у области конкурентности, анализи компаративних предности
Краљева у одабраном привредном сектору и процесу брендирања.
Пакет подршке представља скуп активности прилагођен локалним
потребама и креиран тако да помогне локалној самоуправи у решавању
конкретног проблема или остварењу одређеног циља. Помоћи ће локалним
властима у подизању нивоа ефикасности рада, унапређењу капацитета и
пружања услуга на иновативан, ефикасан и одржив начин, у складу са ЕУ
стандардима. Обухвата непосредан ангажман стручњака, организовање обука,
радионица, семинара, као и других видова подршке. Посебна пажња биће
посвећена међусекторским аспектима – европским интеграцијама, родној
равноправности и доброј управи, укључујући и унапређење транспарентности и
борбу против корупције.
Пакет подршке не предвиђа финансијску подршку локалним самоуправама.
Ову активност СКГО спроводи у оквиру програма „Подршка локалним
самоуправама у Србији на путу ка ЕУ - Друга фаза“, који реализује уз подршку
Владе Шведске и у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и
региона. Сврха овог програма је пружање подршке и даља припрема градова и
општина у Србији за приступање ЕУ кроз унапређење квалитета услуга, јачање
дијалога између кључних актера и ефикасније локалне администрације, а у складу
са принципима добре управе и поштовањем родне равноправности и људских
права.
Пројекат се ради у сарадњи и са ресорним министарствима.
Десет локалних самоуправа, од 65 пријављених на конкурс СКГО за три
тематске области, изабрао је жири сачињен од стручњака из СКГО и Шведске
асоцијације локалних власти и региона, као и независни експерти.
Заменица градоначелника Марица Мијајловић је истакла да је за град
Краљево посебна част што је одабран да на овај начин настави досадашњу добру
сарадњу са СКГО.
„Наш град је међу десет изабраних, а добио је пројекат који се односи на
јачање конкурентности кроз анализу ланца вредности у одабраном привредном
сектору и брендирање. Град Краљево је спреман да, у складу са потписаним
Меморандумом, испуни све своје обавезе да би сарадња у наредна 33 месеца
уродила плодом, да би се створили још бољи услови и за грађанe и за привреду.
Надам се да ће, преко СКГО, сарадња и са Владом и експертима из Шведске,

допринети развоју и побољшању пословне климе у граду Краљеву“, изјавила је
Марица Мијајловић.
Према речима генералног секретара СКГО Ђорђа Станичића, подршка
асоцијације састојаће се од процене компаративних предности, јачања
комуникације са пословним, академским и цивилним сектором, поменуте анализе
ланца вредности у одабраном сектору, израде препорука за унапређења стања у
том сектору, подршке у процесу усклађивања стратегија и политика, изради
програма подршке сектору малих и средњих предузећа и брендирања. Намера је
да се ојачају локалне самоуправе, које треба да реализују бројне обавезе које
предстоје на путу ка ЕУ, будући да морају да ураде више од 60 одсто свих
обавеза.
„Сматрали смо да је добро да кроз овакав пројекат реализујемо све оне
елементе који се тичу и заштите животне средине, и пословног окружења, али и
ванредних ситуација и управљања њима, јер је све то заједно везано за укупан
напор који Србија има у процесу придруживања ЕУ“, напоменуо је Станичић.
Потписивању у нашем граду присуствовала је и Дијана Стојковић,
руководилац Групе за регионалне програме и пројекте и политику регионалног
развоја у Министарству привреде. Како је истакла, представници Министарства су
били укључени у евалуациони одбор за избор локалних самоуправа за ове
пројекте.
„Поред финансијске подршке, значајна је и ова, нефинанасијска подршка
подизања капацитета јединица локалних самоуправа, којом се подиже
конкурентност. Одређене локалне самоуправе биће боље како у апсорпцији
средстава ЕУ, тако и средстава обезбеђених у домаћим фондовима“, сматра
представница Министарства привреде.
Попут Краљева, и преосталих девет изабраних градова и општина добиће
стручну подршку СКГО, и то да у наредних 12 до 36 месеци припреме прву
емисију муниципалних обвезница - Књажевац, реализују јавно-приватно
партнерство - Бач и Лозница, унапреде сарадњу јавног и приватног сектора кроз
пословне савете - Кнић и Лазаревац, унапреде ситуацију у превенцији и
управљању ванредним ситуацијама – Осечина, и унапреде услуге у областима
управљања отпадом, отпадним водама и снабдевања водом - Зрењанин,
Крушевац и Чајетина.
Укупна вредност пројекта, како је навео генерални секретар СКГО, што се
српске стране тиче, износи 1.600.000 евра, а удео Краљевине Шведске је
3.000.000 евра.

