ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ
КОМИСИЈЕ КРОЗ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ ЕУ И ПРОГРАМЕ
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18), предлога
Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у саставу: Урош Прибићевић (Министарство омладине и спорта) –
председник Комисије, Новак Ушћумлић (Министарство омладине и спорта), Јелена
Милошевић (Министарство омладине и спорта), Борис Милановић (Министарство
за европске интеграције) и Јелена Тодоровић (Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом) – чланови Комисије, министар омладине и спорта је донео Одлуку о
додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката број: 40101-334/2019-05 од 27. септембра 2019. године и Решење о распореду дела средстава
за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2019.
години, број: 401-01-335/2019-05 од 27. септембра 2019. године којим је утврђена
листа пројеката који се финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.
Списак учесника на
Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије
кроз Еразмус+ програм ЕУ и програме прекограничне сарадње
РБ
1.
2.
3.
4.

Назив подносиоца
програма или пројекта
„Спортско Дијагностички
Центар Шабац“
Одред извиђача „10.
ОКТОБАР“
„МЛАДИ АМБАСАДОРИ“
Центар за омладински и
друштвени развој „RES
POLIS“

Место

Број бодова /
испуњеност услова

Шабац

60,2

Велика Плана

нису испуњени

Ниш

84,2

Нови Сад

нису испуњени

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Удружење грађана „Кокоро“ Бор
Друштво за развој деце и
младих - ОТВОРЕНИ КЛУБ
Центар за позитиван развој
деце и омладине
Инжењери заштите животне
средине
Група „Хајде да...“
„Удружење студената технике
Европе-Нови Сад“
„Центар за урбани развој“
БалканИДЕА Нови Сад
Удружење грађана Светионик
Удружење Културни Центар
Војводине
Удружење Арт Мрежа

Бор

нису испуњени

Ниш

73

Београд

84,8

Нови Сад

нису испуњени

Београд

84,4

Нови Сад

нису испуњени

Београд
Нови Сад
Лозница

нису испуњени
нису испуњени
нису испуњени

Нови Сад

нису испуњени

Нови Сад

нису испуњени

Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава и бројем бодова

РБ

Циљ
конкурса

1.

циљ 1

2.

циљ 1

3.

циљ 1

4.

циљ 2

Назив
подносиоца
програма или
пројекта
Центар за
позитиван развој
деце и омладине
„МЛАДИ
АМБАСАДОРИ“
Друштво за развој
деце и младих ОТВОРЕНИ
КЛУБ

Група „Хајде
да...“

Место

Назив пројекта:

Број
бодова

Вредност
буџета

Београд

Јачање активног учешћа
младих кроз систем вршњачког
менторства – обуке за младе

84,8

437.400,00

Ниш

Креативни караван

84,2

Ниш

Регион партиципације младих

73

Београд

,,Корак по корак до
међународних и европских
фондова“- Подизање
капацитета удружења младих,
удружења за младе и њихових
савеза, канцеларија за младе и
организација у области спорта
за припрему и реализацију
пројеката у оквиру
међународних и европских
фондова

84,4

501.229,51

969.600,00

1.498.320,00

Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 3.406.549,51 динара обезбеђена
су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за
2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18)) у оквиру раздела 31. –
Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
апропријација 463 – трансфери осталим нивоима власти, у оквиру Програма 1302 –
Омладинска политика, Програмске активности 0007 – Међународна сарадња у
областима омладине и спорта, а распоред и коришћење средстава утврђени су
Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2019. годину.

