СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИЈАВА
Пријаве могу поднети регистрована удружења грађана и струковне организације која се
у оквиру своје активности првенствено баве питањима заштите животне средине и
одрживог развоја а која испуњавају следеће услове:





да су регистрована са седиштем на територији града Крагујевца;
да својим активностима подстичу, усмеравају и јачају свест о значају заштите
животне средине и одрживог развоја на територији града Крагујевца;
да је програм рада за 2012. годину усвојен од стране надлежног органа удружења
и да је истим предвиђена активност достављеним пројектом;
да су оправдали средства из буџета Града за 2011. годину уколико су им била
одобрена за Програм рада или пројекат.

Приоритет имају удружења која:






располажу капацитетима за реализацију пројеката уз пожељне референце;
пројекте усмеравају ка већем броју корисника;
могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове;
имају висок степен успешности у реализацији пројеката
своје пројекте базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и
националном нивоу.

Једно удружење може конкурисати са једним пројектом.
Пројекат мора бити усклађен са предметом конкурса и реализован на територији града
Крагујевца у 2012. години.
Подносиоци пријаве не могу да делују као посредници већ су директно одговорни за
припрему и реализацију пројекта.
Након истека рока за доставу предлога пројекaта, а пре доношења коначне одлуке о
финансирању Комисија за давање предлога за доделу дотација удружењима може
подносиоцу пријаве (предлога пројекта) сугерисати да изврши одређене модификације
предлога пројекта, у смислу буџета и у смислу активности планираних у пројекту.
Подносилац предлога пројекта има право да прихвати или одбије сугестије.
Одобрена средства су бесповратна и не могу се користити за плате запослених, закуп
простора, куповину возила и опреме, за исплату дуговања или пристиглих камата,
индивидуалне стипендије за студирање и обуку, ретроактивно финансирање пројеката,

који се тренутно спроводе, или чије извођење је окончано, режијске трошкове и сличне
трошкове редовног пословања.
Могу се прихватити трошкови који су саставни део пројектних средстава, као што су:
трошкови неопходни за реализацију пројекта, стварни трошкови, током реализације
пројекта адекватно евидентирани, препознатљиви и проверљиви, подржани оригиналном
документацијом, на основу којих се правдају.
У складу са наведеним, прихватљиви трошкови укључују:






трошкове особља које је ангажовано на реализацији пројекта;
трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта;
остале трошкове који директно произилазе из предложених активности:
информисање, евалуација, оглашавање, штампање, превођење итд, укључујући
трошкове финансијских услуга (нарочито трошкове трансфера новца и банкарских
провизија);
трошкови ПДВ-а.

Документација неопходна за успешно пријављивање:






попуњен образац пријаве (потписан и оверен) и буџетски формулар пројекта са
писаним описом буџета;
копија Статута подносиоца пријаве;
копија Решења о упису у регистар удружења;
одлука надлежног органа удружења о учешћу на конкурсу;
пожељне референце.

Рок за подношење пријава пројекта је 15 дана од дана објављивања конкурса у
средствима јавног информисања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Попуњени обрасци пријава и остала неопходна документација предаје се или шаље у
затвореној коверти поштом, на адресу:
За конкурс
Комисији за давање предлога за доделу дотација удружењима
у области заштите животне средине и одрживог развоја
Трг Слободе 3, Крагујевац
Канцеларија бр.326
Комисија за давање предлога за доделу дотација удружењима у области заштите
животне средине и одрживог развоја дужна је да у року од 15 дана од истека рока за
подношење пријаве на конкурс достави Градском већу предлог за доделу дотација, након
чега Градско веће доноси акт о одобравању дотација за пројекте удружења и висини
средстава за њихову реализацију.
Додатна обавештења и информације могу се добити путем телефона 306-178 или Е-mail
адресу: zivotnasredina@kg.org.rs

