ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
ЗА УЧЕШЋЕ НА
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ПРЕДУЗЕТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2016. ГОДИНИ

Подносилац пријаве
(пословно име удружења):
Назив програма:
1. организовање семинара, конференција, округлих столова,
предавања, радионица и сл. са циљевима:
 промовисање
позитивних
ставова
према
предузетништву,
 развој вештина, знања и активног односа
предузетника према окружењу,
 размењивање знања и искустава између постојећих
и потенцијалних предузетника,
 развој предузетништва;

Програмске активности
(заокружити одговарајући
број и алинеју):

2. маркетиншке активности:
 издавање билтена на месечном, тромесечном,
полугодишњем или годишњем нивоу,
 израда маркетиншког материјала (промотивни
материјал, сајт, билборд, банер и сл.) удружења
предузетника,
 заједничке промотивне активности удружења
предузетника,
 израда промотивног материјала за наступе на
сајмовима,
 наступи на сајмовима,
 организовање
посета
сајмовима
привреде,
предузетништва и сл;
3. организовање различитих активности за јачање
предузетника
у
циљу
јачања
конкурентности,
повезивања, размене искустава и примера добре прaксе;
4. пружање административно-техничке и правне помоћи
предузетницима.
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Укупна вредност
програма:
Износ средстава из буџета
града Лознице за
финансирање програма за
који се конкурише:
Подаци о удружењу - подносиоцу пријаве:
Седиште, поштански број, улица и број
удружења-подносиоца:
Телефон, факс:
E-mail адреса:
Матични број удружења-подносиоца:
Шифра делатности удружења-подносиоца:
Број тек. рачуна удружења-подносиоца,
назив банке:
Име и функција руководиоца
удружења-подносиоца:
Име лица представника
удружења-подносиоца:
Адреса и доступност лица представника
удружења-подносиоца:
Профил удружења-подносиоца,
главна област деловања:
Број чланова удружења-подносиоца
у години конкурса:
Година оснивања удружења-подносиоца:

Услови рада удружења-подносиоца
(опрема, канцеларија, превозно средство и
сл.)
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Остали ресурси удружења-подносиоца
(волонтери, организације са којима
удружење сарађује, мреже чији је
удружење члан и сл.)

Подаци о предмету конкурса:
Планирани термин реализације
програма:
Детаљан опис активности (трајање и план активности)
(По потреби, може се наставити на додатном листу).
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Образложење програма (циљеви, циљне групе)

Очекивани резултати програма
(планирани утицај на циљне групе, краткорочни и дугорочни ефекти програма)
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Детаљан преглед трошкова предлога програма по ставкама
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)
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Извори прихода удружења-подносиоца у реализацији програма
(извори финансирања програма)
Тражени износ средстава из буџета града Лознице:
Тражени износ средстава из буџета града Лознице у
процентуалном износу (у укупној вредности програма):
Други извори финансирања програма:

%
Износ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Други извори финансирања програма у процентуалном
износу (у укупној вредности програма):

%

УКУПНИ ТРОШКОВИ удружења-подносиоца у вези са
реализацијом програма:
6

Извештај о раду подносиоца пријаве за 2015. годину
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)
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Листа предатих (успешних и неуспешних) конкурсних пријава у 2015. години
(назив институције на чији конкурс је предата пријава, назив програма/пројекта, тражени
износ - одобрени износ)
(По потреби, може се наставити на додатном листу.)

Овлашћено лице:
М.П.

________________________________________

Прилог:
 пратећа докуметација утврђена текстом Јавног конкурса за финансирање програма
удружења предузетника на територији града Лознице у 2016. години
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