На основу члана 7. и 8. Одлуке о суфинансирању програма и пројеката из
области заштите животне средине (“Сл. лист града Краљева”, број 17/15), као и
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Краљева за 2017.годину (“Сл. лист града Краљева”, број 2/17), Одељење за
инспекцијске послове - Одсек за заштиту животне средине расписује
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2017.
годину
1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана, организације цивилног
друштва и скупштине станара стамбених зграда које су регистроване у складу са
законским прописима. Конкурс је намењен за суфинансирање пројеката из
области заштите животне средине и уређења простора на територији града
Краљева.
2. Средства се додељују
ради суфинансирања и реализације пројеката на
територији града Краљева под условом да корисник обезбеди сопствено учешће
новчаних средстава путем донације основних средстава или у виду добровољног
радног ангажовања чланова у висини од најмање 20% од вредности пројекта.
3. Укупан износ средстава износи 1.500.000,00 динара, а највиши износ по пројекту
суфинансиран из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за
2017. годину је 200.000,00 динара.
4. Пријаве на Конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
поштом или лично, односно до 07.05.2017.год., Одељењу за инспекцијске послове
– Одсеку за заштиту животне средине, а преко писарнице Градске управе града
Краљева.
5. Учесници конкурса поред уредно попуњеног обрасца предлога пројекта треба
обавезно да доставе:
- решење о регистрацији удружења, организације или одлуку о оснивању
скупштине станара стамбене зграде;
- оверену фотокопију извода из статута удружења
- број жиро рачуна, као и потписану и оверену изјаву о висини учешћа
сопствених средстава.
6. Пријава пројекта по овом конкурсу треба
да садржи податке тражене у
формулару са детаљно наведеним средствима по ставкама као и прецизно
образложен пројекат.
7. Комисија за оцену и одабир пројеката ће у року не дужем од 30 дана од дана
истека рока конкурса предложити висину средстава за најцелисходније понуђене
пројекте, о чему ће обавестити учеснике Конкурса.
8. Међусобна права и обавезе по основу коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2017. годину са носиоцем изабраног пројекта биће
утврђене уговором којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта,
време реализације пројекта, начин извештавања о напредовању пројекта и
вођењу евиденције, износ додељених средстава и сл.
9. Рок за реализацију пројекта је 3 месеца од дана потписивања уговора о
суфинансирању пројекта, а предаја коначног извештаја је 15 дана од дана
завршетка пројекта.
Све додатне информације у вези конкурса могу се добити на телефон
036/315-000 радним данима од 10,00 до 14,00 сати и путем e-maila leap@kraljevo.org
и преузети образац за пријаву пројекта у Одељењу за инспекцијске послове – Одсеку
за заштиту животне средине, канцеларија бр. 416 и 417 Градске управе града
Краљева или на веб сајту www.kraljevo.org.

