На основу члана 56. став 1. тачка 1. Статута Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша" бр.88/08),
Градско веће Града Ниша, на 15. седници, одржаној 23.10.2008.године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I
Утврђује се Предлог одлуке о прихватању учешћа у пројекту "Подршка
локалном одрживом развоју у јужној Србији".
Предлог одлуке доставља се Скупштини Града Ниша на усвајање.
II
За представника предлагача по овом предлогу, на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Бобан Михајловић, члан Градског већа.

Број: 476/2008-03-01
У Нишу, 23.10.2008.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 15 и члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008),
Скупштина града Ниша, на седници одржаној_________2008. године,
доноси

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ
''ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ''

Члан 1.
Град Ниш прихвата учешће у проjекту ''Подршка локалном одрживом
развоју у јужној Србији'' у даљем тексту Пројекат.
Члан 2.
Укупна вредност Пројекта за Град Ниш износи 28.000.000 динара.
Град Ниш финансира Пројекат у износу од 5.600.000. динара.
Члан 3.
Циљ Проjекта ''Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији'' јесте
повећање запослености младих путем:
1. омогућавања бизнис инкубације;
2. донација у опреми и материјалу за иницајлни бизнис младих
предузетника;
3. организовања стручне праксе, пословних и стручних обука;
4. организовања сајмова запошљавања младих;
5. пружања подршке спровођењу стратегија локалног развоја.
Члан 4.
Пројекат спроводи невладина хуманитарна организација HELP која је
дужна да Скупштини Града Ниша доставља шестомесечне, као и завршни
извештај о реализацији Пројекта.
Члан 5.
Средства за финансирање овог пројекта Град ће обезбедити из средстава
утврђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.
Члан 6.

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у име Града потпише
потребна акта за прихватање учешћа у Пројекту и његову реализацију, као и да
заступа интересе Града у току реализације целокупног Пројекта.

Члан 7.
Рок за реализацију овог Пројекта је 18 месеци, почев од новембра 2008.
године.
Члан 8.
Стручне, административне и организационе послове везане за
реализацију овог пројекта обављаће Служба за послове Градоначелника у
координацији са надлeжним управама и службама Града.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Града Ниша''.

Број: ___________
У Нишу, ________2008.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење
По подацима Националне службе за запошљавање, број незапослених у
Нишавском округу на крају августа 2008. године, износио је 51.222 лица, од којих
готово 1/4 чине млади до 30 година старости.
Дугорочни развојни интерес Града Ниша огледа се у јачању локалне
привреде, а посебно у смањењу незапослености отварањем нових радних места
и подржавањем старт-ап бизниса (новооснованих предузећа).
У циљу пружања помоћи младим незапосленим људима да побољшају
своје пословне вештине или се оспособе да започну сопствене пословне
активности, Град Ниш се определио за учешће у пројекту ''Подршка локалном
одрживом развоју у јужној Србији''.
Пројекат се састоји у пружању подршке локалном развоју у јужној Србији
са главним циљем повећања запослености младих кроз отварање најмање 400
нових радних места, обезбеђивање 320 донација просечне вредности 2000 евра
за старт-ап бизнисе, организовање пословних и стручних обука, стручне праксе у
приватним фирмама, сајмове запошљавања младих.
Пројекат, чија је укупна вредност 1.401.175,00 евра, финансира Амбасада
Краљевине Холандије и Влада Савезне Републике Немачке, а спроводи се у
Нишу, Врању, Бујановцу, Прешеву, Пироту и Гаџином Хану, а вредност пројекта
за Град Ниш износи 350.000 евра, односно 28.000.000 динара.
Компоненте Пројекта које се односе на Град Ниш састоје се у донацији
опреме-материјала за 80 старт-ап бизниса, организовање 80 бизнис и 40
стручних обука, организовање стручне праксе за 10 полазника, обезбеђење
грант-кредит шеме за 10 клијената, као и организовање сајма запошљавања
младих.
Пројекат спроводи немачка хуманитарна организација HELP која на
територији Србије спроводи социо-економске програме од 2002. године.
Реализацијом овог пројекта постиже се запошљавање младих, подизање
њиховог животног стандарда, стварају се могућности да сами издржавају
чланове својих породица, а истовремено се врши промоција локалног процеса
демократизације кроз блиску сарадњу јавног и цивилног сектора.
Ценећи значај учешћа Града Ниша у пројекту ''Подршка локалном
одрживом развоју у јужној Србији'', Градско веће Града Ниша утврдило је
Предлог одлуке и упутило Скупштини Града Ниша на усвајање.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

