На основу члана 49. Статута општине Лакташи (''Службени гласник општине
Лакташи'', број: 8/17) и члана 3. Одлуке о расподјели буџетских средстава за рад
омладинских невладиних организација (''Службени гласник општине Лакташи'', број:
4/04), Начелник општине Лакташи, дана 28.09.2018. године р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за додјелу средстава за финансирање пројеката за младе
Средства се додјељују омладинским невладиним организацијама које су регистроване и
које дјелују на подручју општине Лакташи, чије су пројекти усмјерени на
имплементацију Стратегије развоја омладинске политике општине Лакташи за период
2016-2020. године, на реализацију пет стратешких циљева:
Први стратешки циљ. Унаприједити запошљивост младих,
Други стратешки циљ: Унаприједити могућност за активно учешће младих,
Трећи стратешки циљ: Развијени здрави стилови живота код младих,
Четврти стратешки циљ: Осигурати подршку развоју изврсности младих,
Пети стратешки циљ: Унапријеђене могућности за квалитетно слободно вријеме
младих.
Предност ће имати омладинске организације којима управљају млади, чији су пројекти
иновативног карактера и у реализацију укључују волонтере и који се реализују у року
од шест мјесеци.
Учесници конкурса дужни су уз пријаву на конкурс доставити:
1. попуњен образац за апликацију,
2. пројекат којим организација конкурише за додјелу средстава,
3. буџет за реализацију пројектне идеје,
4. доказ о регистрацији,
5. биографија особе одговорне за спровођење пројекта.
Одобрени износ за (су)финансирање по пројекту је до 3.000 КМ. Избор пројеката
извршиће Комисија за додјелу средстава за пројекте младих. Конкурс за додјелу
средстава остаје отворен до 12.10.2018. године, а објављен је у средствима јавног
информисања, на огласној табли Општинске управе и web страници www.laktasi.net
Непотпуни и неблаговремени приједлози пројеката се неће разматрати.
Прописно затворене пројекте са назнаком ''Не отварај'' доставити на адресу Општина
Лакташи, Карађорђева 56, 78250 Лакташи за:''Комисија за додјелу средстава за пројекте
младих''.
НАПОМЕНА:Обрасци за апликацију могу се наћи на интернет страници општине
Лакташи www.laktasi.net или преузети на инфо пулту зграде Општине.
Додатне информације могу се добити у згради Општине канцеларија број 38 и на
телефон број 051/334-239 локал 239.
Број: 08-43-568/18
Датум: 28.09.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ранко Карапетровић

