Прилог

Пријава на Јавни конкурс за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса

Подносилац пријаве

Адреса подносиоца пријаве

Референтни број
(попуњава oпштина Свилајнац)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ И ПРОГРАМУ ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА

Назив предлога програма

Трајање програма
Износ средстава из сопственог учешћа
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности програма

%

Износ тражених средстава од општине Свилајнац
Проценат средстава тражених од општине Свилајнац од укупне
вредности програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА
Датум подношења предлога програма:
Контакт особа:
Функција:
Контакт телефон:
Е-mail:
Адреса интернет презентације:
Mатични број и ПИБ:
Број рачуна и назив банке:
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:

_________________________________________

%

1. Опис стања и идентификација проблема
Описати тренутно стање, идентификовати проблеме са којима се ваше циљне групе из
окружења суочавају и навести показатеље садашњег стања мерљивим параметрима.
2. Сажетак програма
Опишите ваш програм и његове главне елементе тако што ћете навести резиме
активности и објаснити како ћете их организовати.

3. Општи циљ програма
Дефинисати општи циљ који ће допринети остварењу промене у смислу дугорочне
користи.
4. Специфични циљеви програма
Навести прецизне, мерљиве и временски одређене циљеве програма.
5. Корисници програма
Набројте све директне и индиректне кориснике вашег програма.
6. Активности, очекивани резултати и индикатори
АКТИВНОСТИ
Дефинисати конкретне
акције које су
неопходне за
извршење програма

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Таксативно их навести
тако да буду мерљиви,
као и да произилазе из
вашег плана активности

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА
Навести квантитативне
и/или квалитативне
индикаторе (на пр. број
корисника, број посета
сајту.)

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
*Табелу проширити по потреби
7. Временски оквир активности
АКТИВНОСТ

1.(месец, 2.
недеља,
дан...)

1
1.1
1.2
2
2.1
*табелу допунити по потреби

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8. Одрживост
Навести да ли су резултати програма одрживи након завршетка финансирања од стране
органа који расписује конкурс.
9. Досадашња искуства у реализацији програма
Наведите искуство ваше организације.
10. Веза са локалним стратешким документима
Наведите општинска стратешка документа где се види повезаност ваше акције са
приоритетима или програмима који су дефинисани стратешким документима.
11. Буџет – наведите за шта су вам потребна средства за која конкуришете, односно
које је трошкове потребно покрити да би ваш програм био успешно реализован.
НАЗИВ ТРОШКОВА

ИЗНОС У РСД

*табелу допунити и прилагодити по потреби

12. Остали извори финансирања
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

УКУПНО:

ИЗНОС- ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

ПРОВЕРА КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пријава програма
Изјава
√ означите документа која сте приложили

ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве којом одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:







да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
да ће додељена средства бити наменски утрошена;
да ће у законском року бити достављени извештаји о реализацији програма
са финансијском документацијом,
да средства за реализацију програма нису на други начин већ обезбеђена;
да не постоји сукоб интереса;
да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити
назначено да је реализацију подржала Општина Свилајнац.

Место:
Датум:

печат

Одговорно лице

потпис

