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КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈEКАТА ПО
КОНКУРСУ "ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016"
Комисија за избор пројеката по конкурсу "ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016", именована је
Решењем градоначелника Сомбора број: 02-63/2016-II од 18.03.2016.г., а
заседала је у периоду од 12. априла до 09.маја 2016.г. укупно 6 пута.
На
конкурс
"ЛАП
ЗА
МЛАДЕ
пројекта,следећих подносиоца:

2016"

поднето

је

укупно

41

предлога

1.УГ "ВОЛОНТЕР"
Пројекат "Млади пољопривредници у акцији"
2.Друштво подводних активности Сомбор
Пројекат "Неформално образовање -обука

за компресористу"

3.СУ"АЕРОКЛУБ Сомбор"
Пројекат "Стручно усавршавање младих у примени композитних
материјала"
4.МКПЗ Стапар
Пројекат "Очување радиције на селу-кроз дечју игру"
5.ГКУД "Раванград" Сомбор
Пројекат "Валценград"
6.Фондација за развој туризма, спорта, културе и образовања у
Сомбору "МОСТ"
Пројекат "4.сајам спорта, културе, и образовања у Сомбору-СО-СА"
7.Радио клуб "Никола Тесла" Сомбор
Пројекат"Међународни камп младих радио аматера"
8.МД"Музика Вива" Светозар Милетић
Пројекат "Мостови култура"
9.Средња економска школа Сомбор
Пројекат "Град(имо) мир"
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10.Удружење организација техничке културе Сомбор
Пројекат "Моја учионица"
11.Удружење грађана "АКТ" Бездан
Пројекат "Каналска обала за младе Бездана (етапа2)"
12.Удружење "Црна шума"Бездан
Пројекат "Наставак сређивања дома за младе и рекреативце"
13.СУ Спорт за све "ФУН & ФИТ"
Пројекат "3*3"
14.Плесни клуб "РОНДА"
Пројекат "Млади у плесу"
15.УГ"Подунав" Б.Моноштор
Пројекат"РЕГЕНЕРАЦИЈА ДУНАВА 2016"
16.СУ"Студент-Сомбор"
Пројекат "Здраво и активно лето за младе"
17.УГ "Сомборски омладински Боом"
Пројекат "СОМБОРСКО ЛЕТО ЗА МЛАДЕ 2016"
18.Омладинско друштво "Locket" Телечка
Пројекат "Csapatépitő tréning"
19.ОО "Црвени крст Сомбор"
Пројекат "Гледај ме, слушај ме, научићу те"
20.Удружење"Центар за превенцију, едукацију и безбедност"
Пројекат "Млади-безбедни и здрави"
21.Удружење "Центар за индивидуални развој и унапређење друштваПСИХОЗОН"
Пројекат "Ризична понашања младих"
22.УГ "Арт и факт"
Пројекат "Аванград 21"
23.Удружење "Центар за развој образовања ПЛАНЕТА"
Пројекат "Физи Бизи Фест 6"
24.УГ"Буњевачко коло"
Пројекат "Омладински уметнички камп"
25.ХУН "Герхард"
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Пројекат "Клик блиц знање 3.0"
26.УГ"ПУЛС"Бездан
Пројекат "Екологија и култура, култура и екологија"
27.ОО "Покрет горана" Сомбор
Пројекат "Спречимо ерозију земљишта"
28.Друштво енергетичара Сомбор
Пројекат "Недеља употребе природних ресурса и енергетске
ефикасности"
29.Гимназија "Вељко Петровић" Сомбор
Пројекат "5 недеља еко-активизма"
30.УГ "Натура"
Пројекат "Ми смо еко село-Ми смо еко ђаци"
31. Удружење "Сомборски едукативни центар"
Пројекат "ЗА ЛАП ИСТРАЖИ, ПОТРЕБУ ИСКАЖИ"
32.Удружење грађана "ЗАЈЕДНИЦА" Сомбор
Пројекат "ИНТРОфест-омладински фестивал ауторске музике"
33.Удружење грађана "ОМЛАДИНСКА СОМБОРСКА АСОЦИЈАЦИЈА"
Пројекат "АКТИВИРАЈ СЕло И ТИ"
34. Одред извиђача Раванград
Пројекат "Стварамо бољи свет-тренинг за тренере"
35. Удружење грађана "ЏИЏАБИЏА"
Пројекат ""Екологија у Џиџабиџи"
36. Студио за негу и одржавање тела "BODY & MIND 025"
37. Удружење грађана "Урбани Шокци"
38. Одбојкашки клуб "Ас 025"
39. Добровољно ватрогасно друштво Станишић
40. Удружење "Центар за медијацију Војводина ЦМВ" Сомбор
41. Удружење "РОБМОС ПРОДУКЦИЈА"
Сви пројекти су поднети у року.
Одбијени су следећи пројекти:
1. Студио за негу и одржавање тела "BODY & MIND 025" je предузетничка
радња која, обзиром да је профитна, нема право на конкурисање за "ЛАП
ЗА МЛАДЕ 2016".
2. Удружење грађана "Урбани Шокци" - у задацима и циљевима удружења није
наведен рад са младима, нити унапређење положаја младих, нити су
млади у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
3. Одбојкашки клуб "Ас 025" - у задацима и циљевима удружења није
наведен рад са младима, нити унапређење положаја младих, нити су
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млади у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
4. Добровољно ватрогасно друштво Станишић - у задацима и циљевима
удружења није наведен рад са младима, нити унапређење положаја
младих, нити су млади у статуту истакнута као циљна група, што је
услов постављен текстом конкурса.
5. Удружење "Центар за медијацију Војводина ЦМВ" Сомбор - у задацима и
циљевима удружења није наведен рад са младима, нити унапређење
положаја младих, нити су млади у статуту истакнута као циљна група,
што је услов постављен текстом конкурса.
6. Удружење "РОБМОС ПРОДУКЦИЈА" - у задацима и циљевима удружења није
наведен рад са младима, нити унапређење положаја младих, нити су
млади у статуту истакнута као циљна група, што је услов постављен
текстом конкурса.
Одбачени су следећи пројекти:
1. Удружење грађана "ЗАЈЕДНИЦА" Сомбор, пројекат "ИНТРОфест-омладински
фестивал ауторске музике" - из разлога што су овом удружењу прошле
године додељена средства по градском конкурсу а која нису повучена,
што Комисија сматра некоректним понашањем и неиспуњавањем обавеза
које су преузете на себе потписивањем уговора о финансирању. Такође,
Удружење "Заједница" је од Града Сомбора већ добило средства за
реализацију овог пројекта, у износу од 300.000,00 дин што је по
мишљењу Комисије довољно да се пројекат реализује.
2.

Удружење грађана "ОМЛАДИНСКА СОМБОРСКА АСОЦИЈАЦИЈА" је поднела
пројекат под називом "АКТИВИРАЈ СЕло И ТИ" а који је истоветан (осим
буџета)прошлогодишњем, за који су опредељена средства а која никада
нису повучена нити је пројекат реализован. Комисија нереализацију
одобреног пројекта сматра некоректним и неодговорним понашањем
организације и нема гаранција да се исто неће поново догодити,
уколико се пројекат одобри.

3.

Одред извиђача Раванград, пројекат "Стварамо бољи свет-тренинг за
тренере" - из разлога што у пројекту нису наведене конкретне
активности које ће се организовати са младима. Комисија такође сматра
да рад са будућим извиђачима не може да се спроводи у канцеларијским
условима, већ боравком у природи, и да треба концепт пројекта
прилагодити циљној групи и циљевима пројекта.

4. Удружење грађана "ЏИЏАБИЏА", пројекат ""Екологија у Џиџабиџи" - из
разлога што циљеви пројекта нису прецизно дефинисани,нити се из
пројекта види било какав едукативни ефекат на младе. У целости овај
пројекат Комисија карактерише као недовољно квалитетан да би се
финансирао из буџета Града.
За финансирање се предлажу следећи пројекти:
Одељак А:
Подносилац и назив
пројекта
1.УГ "ВОЛОНТЕР"
Пројекат "Млади
пољопривредници у

Висина
тражених и
одобрених
средстава
Тражено:
155.000,00

Структура одобрених средстава

Хонорар менаџера - 3.500,00
дин

Одобрено:

Стручни предавач - 12.500,00

Планиране активности
по пројекту
1.Анкетирање везано
за пластеничку
производњу
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акцији"

30.000,00

Мера: 1.1.2.

2.Друштво
подводних
активности Сомбор
Пројекат
"Неформално
образовање -обука
за компресористу"

Тражено:
70.000,00
Одобрено:
59.550,00

дин

2.12 предавања

Штампани материјал (плакати,
флајери,мајице) - 12.000,00
дин

3.Евалуација
-----Место: Сомбор
Трајање: од 01.10.01.11.2016.
Број учесника:30

Материјал за радионице 2.000,00 дин
--------УКУПНО: 30.000,00 дин
Куповина челичне боце за
складиштење компресованог
ваздуха - 31.000,00 дин
Сервис компресора високог
притиска - 10.000,00 дин
Гумени "О" ринг (2 ком.)7.550,00 дин

Мера:1.2.1.
Додела сертификата о
завршеној обуци - 11.000,00
-----------УКУПНО: 59.550,00 ДИН

3.СУ"АЕРОКЛУБ
Сомбор"

Тражено:
90.000,00

Пројекат "Стручно
усавршавање младих
у примени
композитних
материјала"

Одобрено:
76.000,00

Мера:1.2.1.

1.Теоријска обука за
5-торо младих током 2
месеца
2.Практична обука 5торо младих током 2
месеца
3.Полагање практичног
и теоријског испита

Стручни сарадник- 11.000,00
дин

4.Додела сертификата
------Место: Сомбор
Трајање:недефинисано
Број:5
1.Практична израда 4
алата-калупа са
групом од 9-торо
младих

Набавка материјала за израду
калупа и употребних предмета
од композита - 60.000,00 дин
------------УКУПНО:76.000,00 ДИН

2.Теоријско предавање
о хемијским и
физичким особинама
композитних
материјала

Менаџер пројекта:5.000,00 дин

3.Израда 20 предмета
од композитног
материјала

4.МКПЗ Стапар

Тражено:
150.000,00

Штампање мајица - 50.000,00
дин

Одобрено:
70.000,00

Материјал за рад-20.000,00дин
------УКУПНО: 70.000,00 ДИН

5.ГКУД "Раванград"
Сомбор

Тражено:
108.500,00

Хонорар менаџера проејкта6.500,00 дин

Пројекат
"Валценград"

Одобрено:
77.500,00

Хонорар 3 плесна инструктора
-15.500,00 дин

Пројекат "Очување
радиције на селукроз дечју игру"
Мера:2.1.5.

4.Додела Уверења о
оспособљености за 9
учесника пројекта
------Место:Сомбор
Трајање:недефин.
Број:9
1. Организовање
једнодневног
такмичења за децу и
младе у Стапару у
старинским
дисциплинама, за
време
"Великогоспојинских
вечери"
--------Место:Стапар
Трајање:1 дан
Број:150
1.Плесна обука
2. Извођење
"Валценграда"
-------Место:Сомбор
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Мера: 2.2.1.

Изнајмљивање озвучења:
35.000,00 дин
Изнајмљивање видео бима 5.000,00 дин

Трајање: од 01.априла
до краја маја
Број:минимално 100
матураната

Хонорар за музички наступ5.000,00 дин
Видео продукција -10.000,00
дин

6.Фондација за
развој туризма,
спорта, културе и
образовања у
Сомбору "МОСТ"

Тражено:
129.000,00
Одобрено:
55.000,00

Пројекат "4.сајам
спорта, културе, и
образовања у
Сомбору-СО-СА"

Трошкови организовања
конференције за штампу 5.000,00 дин
Изнајмљивање бине -30.000,00
дин

Мера:3.1.6.
7.Радио клуб
"Никола Тесла"
Сомбор

Тражено:
297.800,00
дин

Пројекат
"Међународни камп
младих радио
аматера"

Одобрено:
161.000,00

Мера: 3.2.2.

Трошкови комуникације -500,00
дин
-------УКУПНО:77.500,00 ДИН
Хонорари пројектног тима (4
особе) -10.000,00 дин

Изнајмљивање озвучења 10.000,00 дин
---------УКУПНО: 55.000,00 ДИН
Дневница за предавача на
трибини о АРГ у земљи и
окружењу -2.200,00 дин
Дневница за предавача на
трибини о аматерским радио
станицама -2.200,00 дин
Дневница за предавача на
трибини о аматерским
експедицијама -2.200,00 дин
Дневница едукатора и
одговорног оператера за рад
на УКТ такмичењима - 2.200,00
дин
Дневница реализатора АРГ
такмичења - 2.200,00 дин

1. Радни састанци са
учесницима пројекта
2. Реализација сајма
------Место:Сомбор
Трајање: септембар
2016.г.
Број:450

1.Предавање на тему
иновативних приступа
у радио аматеризму
2.Практична настава
3.АРГ такмичење и
проглашење победника
4.Испит за звање
аматерског радио
оператера 1. или 2.
класе
-----Место:Бачки Моноштор
Трајање:15.јун-15.јул
Број:17 учесника

Трошкови превоза предавача на
трибину -6.000,00 дин
Трошкови превоза едукатора и
одговорног оператера 6.000,00 дин
Трошкови превоза предавача о
аматерским екпедицијама на
трибину -2.600,00
трошкови смештаја и исхране
у кампу Црвеног крста за 17
особа - 127.500,00 дин
Трошкови комуникације -500,00
дин
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Набавка батерија -4.500,00
дин
Банкарске провизије -900,00
дин
Изнајмљивање мултимедијалне
опреме -2.000,00 дин
------------УКУПНО:161.000,00 дин
8.МД"Музика Вива"
Светозар Милетић

Тражено:
253.300,00

Хонорар менаџера пројекта 5.000,00 дин

Пројекат "Мостови
култура"

Одобрено:
143.800,00

Материјал за радионице
(вуна)-35.000,00 дин

Мера:3.2.2.

Смештај у
Будимпешти:52.800,00 дин
----------УКУПНО:143.800,00 ДИН
9.Средња економска
школа Сомбор

Тражено:
174.500,00

Хонорар менаџера пројекта 2.000,00 дин

Пројекат
"Град(имо) мир"

Одобрено:
131.000,00

Хонорар асистента менаџера 2.000,00 дин

Мера:3.2.2.

Члан пројектног тима 2.000,00 дин
Смештај за 20 особа 90.000,00 дин
Набавка папира у боји1.000,00 дин
Материја за осликавање зида 9.000,00 дин
Ручак за све учеснике
пројекта-25.000,00 дин
--------УКУПНО:131.000,00 дин
Тражено:
268.800,00

1.Набавка грађевинског
материјала-70.000,00 дин

Одобрено:
100.000,00

2.Кровопокривачке услуге30.000,00 дин
---------УКУПНО:100.000,00 ДИН

Тражено:
196.600,00

Дрвена грађа и материјал за
основне и завршне радове:
20.000,00 дин

Пројекат "Моја
учионица"
Мера:4.1.1.
11.Удружење
грађана "АКТ"
Бездан
Пројекат "Каналска
обала за младе

2.Перформанс у
Сомбору

Фарба за вуну-15.000,00 дин
Трошкови превоза чланова МД
Музика Вива Со-Будимпешта-Со:
36.000,00 дин

10.Удружење
организација
техничке културе
Сомбор

1. 30 креативних
музичких радионица у
Сомбору

Одобрено:
76.600,00

Рефлектор:12.000,00 дин

3.2-дневна радионица
у Будимпешти
4.Перформанс у
Будимпешти
-------Место:Сомбор,
Будимпешта
Трајање:недеф.
Број:100
1.Формирање фејс бук
групе младих који ће
учествовати на
размени и реализација
1 скајп конференције
2.Организација
доласка младих из
Горњег ВакуфаУскопља, Тузле и
Вуковара у Сомбор
3.Организација викенд
посете и 3 заједничке
акције у Сомбору
-----------Место:Сомбор
Трајање:мај-октобар
Број:

1.Радна акција на
уређењу дворишног
дела
2.Уређење улазног и
унутрашњег дела
просторија
--------Место:Сомбор
Трајање:недефин.
Број:30 учесника
1.Изградња и
постављање сунцобрана
2.Радна акција и
монтажа расвете и
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Бездана (етапа2)"

Црево за наводњавање:9.600,00
дин

Мера: 4.1.2.
Основни и завршни
материјал:10.000,00 дин
Саднице: 25.000,00 дин
--------УКУПНО: 76.600,00 ДИН
12.Удружење "Црна
шума"Бездан

Тражено:
111.900,00

Пројекат "Наставак
сређивања дома за
младе и
рекреативце"

Одобрено:
92.900,00

Набавка керамичких плочица и
лепка за плочице:52.500,00
дин
Набавка ОСБ плоче:15.400,00
дин
Набавка дрвених фосни и
греда:25.000,00 дин
---------УКУПНО:92.900,00 дин

Мера: 4.1.2.

црева за наводњавање
3.Изградња и
постављање еко
контејнера
4.Садња садница
-------Место:Бездан
Трајање:15.04.-25.05.
Број:20
1. Постављање
керамичких плочица од
стране младих
волонтера
2. Постављање плафона
волонтерским радом
младих

13.СУ Спорт за све
"ФУН & ФИТ"

Тражено:
164.000,00

Хонорар 3 судије за турнире 4.500,00 дин

3.Израда и постављање
седишта волонтерским
радом
-------Место:Бездан
Трајање:недеф.
Број:50
1. Турнир:Одбојка на
песку

Пројекат "3*3"

Одобрено:
91.000,00

Набавка лопти за одбојку:
14.000,00 дин

2.Турнир:Фудбал на
песку

Набавка мреже за
одбојку:10.000,00 дин

3. Турнир:Баскет

Мера:4.2.2.
4.Додела награда
Набавка фудбалских
лопти:12.000,00 дин
Набавка лопти за
баскет:7.000,00 дин

-------Место:Градско
купалиште "Штранд"
Трајање:јун 2016.г.
Број:120

Мајице за учеснике сва три
турнира:42.000,00 дин
Банкарске провизије:1.500,00
дин
--------УКУПНО:91.000,00 дин
14.Плесни клуб
"РОНДА"

Тражено:
79.000,00

Пројекат "Млади у
плесу"

Одобрено:
43.400,00

Мера: 4.2.2.

Хонорар менаџера:1.500,00 дин
Хонорар администратора
пројекта: 1.500,00 дин
Хонорар инструктора
плеса:6.000,00 дин
Путни трошак за одлазак на
презентације у 6 средњих
школа у Сомбору:1.500,00 дин
Закуп сале за реализацију 20
часова плеса:8.000,00 дин

1. Одржавање
бесплатне школе плеса
2 пута недељно за
средњошколце
2. Организовање
завршне плесне вечери
и додела диплома
---Место: Сомбор
Трајање: од
20.септембра до
30.новембра
Број:60

Одржавање хигијене у
сали:3.000,00 дин
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Путни трошак за тренере
иснтрукторе: 5.000,00 дин
Закуп сале за завршно плесно
вече: 1.600,00 дин
Израда диплома за учеснике:
4.800,00 дин
Озвучење за завршно
вече:6.500,00 дин
Осветљење за завршно
вече:4.000,00 дин
------------УКУПНО:43.400,00 дин
15.УГ"Подунав"
Б.Моноштор

Тражено:
258.540,00

Хонорар менаџера
пројекта:3.000,00 дин

Пројекат"РЕГЕНЕРАЦ
ИЈА ДУНАВА 2016"

Одобрено:
107.200,00

Хонорар асистента
пројекта:3.000,00 дин

Мера: 4.2.3.

Материјал за израду
инфраструктуре у Екоцентру:40.000,00 дин
Набавка и штампа промо
мајица:24.000,00 дин
Превоз учесника из Хрватске:
10.000,00 дин
Смештај за учеснике:18.200,00
дин

1. Уређење простора
на ком се одржава
манифестација
2. Организовање 2дневних еколошких и
креативних радионица
са децом и младима
3.Организовање
музичког и уметничког
дела фестивала (17. и
18.јун)
--------Место:Б.Моноштор
Трајање:мај-јун
2016.г.
Број:60

Материјал за
радионице:8.000,00 дин

16.СУ"СтудентСомбор"

Тражено:
264.300,00

Трошкови мобилне
телефоније:1.000,00 дин
---------УКУПНО:107.200,00 ДИН
Хонорар за менаџера
пројекта:10.000,00 дин

Пројекат "Здраво и
активно лето за
младе"

Одобрено:
139.900,00

Мајице за учеснике:48.000,00
дин

Мера: 4.2.3.

Хонорари за 5 судија:
5.000,00 дин
Хонорар за спасиоца:1.000,00
дин

1. Реализација "Игре
без граница"
2. Баскет
3.Сајам здравља
-------Место: Градско
купалиште "Штранд"
Трајање:недеф.
Број:120

Хонорар за лекара током 2
манифестације:2.000,00 дин
Хонорар за предавача:
2.000,00 дин
Хонорар за 2 судије:
10.000,00 дин
Озвучење за 2
манифестације:4.000,00 дин
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Сет за побољшање
агилности:14.000,00 дин
Подесиви чуњеви за вежбање:
16.300,00 дин
Набавка лопти:7.600,00 дин

17.УГ
"Сомборски
омладински Боом"

Тражено:
290.000,00

Производи за
дегустацију:20.000,00 дин
----------УКУПНО:139.900,00 дин
Хонорар менаџера пројекта:
16.000,00 дин

Пројекат
"СОМБОРСКО ЛЕТО ЗА
МЛАДЕ 2016"

Одобрено:
215.500,00

Израда мајица са логом
манифестације:16.000,00 дин
Изнајмљивање
камиона:10.000,00 дин

Мера: 4.2.3.

Изнајмљивање агрегара,
миксете, ДЈ опрема и
озвучења: 20.000,00 дин
Продукцијски ангажман за
Музику на точковима:20.000,00
дин
Изнајмљивање бине и бинске
опреме:48.000,00 дин
Продукцијски ангажман
извођача 1:20.000,00 дин
Продукцијски ангажман
хедлајнера:50.000,00 дин

1. Одржавање 3 модула
радионица са
волонтерима
2.Постављање инфо
пултова на атративним
локацијама у граду
3.Организовање
"Музике на точковима"
4. Организовање попрок концерта
5. Снимање фото и
видео документације
6.Организовање
пратећих садржаја у
Кабареу
------Место: Сомбор
Трајање: август 2016.
Број:1.000

Унајмљивање професионалног
сниматеља:10.000,00 дин
Хонорар за фотографа:4.000,00
дин

18.Омладинско
друштво "Locket"
Телечка
Пројекат
"Csapatépitő
tréning"

Тражено:
77.000,00 дин

Банкарске провизије:1.500,00
дин
--------УКУПНО:215.500,00 дин
1.Услуге одржавања тренинга
---------УКУПНО:50.000,00 дин

Одобрено:
50.000,00 дин

Мера:5.1.3.

19.ОО "Црвени крст
Сомбор"

Тражено:
297.000,00

Пројекат "Гледај

Одобрено:

Набавка звучника за
реализацију представе53.000,00 дин

1.Реализација 2дневног међународног
тренинга на тему
изградње тима,
развоја управљачких и
организационих
способности, и како
организовати јавни
догађај са младима из
Телечке и Мађарске
(радионице, игре)
------Место:Телечка
Трајање:
Број учесника: 25
1.Реализације обуке
мин.10 парова
вршњачких едукатора
на тему очувања
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ме, слушај ме,
научићу те"

123.000,00

Набавка миксете за
реализацију представе40.000,00 дин

менталног здравља,
здравих партнерских
односа и сл.

Едукативни материјал
(кондоми)-30.000,00 дин
-----------УКУПНО:123.000,00 ДИН

2. Реализација мин.10
радионица од стране
вршњачких едукатора

Мера:5.2.3.

20.Удружење"Центар
за превенцију,
едукацију и
безбедност"

Тражено:
300.000,00

Хонорар менаџера пројекта2.000,00 дин

Одобрено:
33.500,00

Хонорар логистичара пројекта2.000,00 дин

Пројекат "Младибезбедни и здрави"

Хонорар администратора
пројекта-2.000,00 дин

Мера:5.2.3.
Израда мајица - 4.000,00 дин
Хонорар два тренера
(ментора)-12.000,00 дин
Материјал за радионице4.000,00 дин

21.Удружење
"Центар за
индивидуални
развој и
унапређење
друштва-ПСИХОЗОН"

Тражено:
168.700,00
Одобрено:
33.500,00

Пројекат "Ризична
понашања младих"

набавка флип чарт табле7.500,00 дин
--------УКУПНО:33.500,00 ДИН
Хонорар за 3 аутора
истраживачког
инструмента:12.500,00 дин
Набавка папира за истраживање
ризичних понашања-1.000,00
дин
Набавка штампача за штампање
упитника-20.000,00 дин

Мера: 5.3.1.
---------УКУПНО: 33.500,00 ДИН

22.УГ "Арт и факт"
Пројекат "Аванград
21"
мера:7.1.2.
23.Удружење
"Центар за развој
образовања
ПЛАНЕТА"
Пројекат "Физи
Бизи Фест 6"

Тражено:
125.000,00
Одобрено:
50.000,00 дин

1.Штампање листа "Аванград" 50.000,00 дин
--------УКУПНО: 50.000,00 ДИН

Тражено:
300.000,00

Хонорар координатора пројекта
4.000,00 дин

Одобрено:
108.000,00

Хонорар координатора људских
ресурса-2.000,00 дин
Хонорар финансијског

3.Осмишљавање игране
представе и њено
извођење за
01.12.2016.
--------Место:Сомбор
Трајање:јун децембар 2016.
Број:30 учесника
1.Реализација 3дневне обуке за мин.
16 вршњачких
едукатора (8 парова)
на тему безбедности
младихи ризичног
понашања
2. Реализација мин.8
самосталних радионица
вршњачких едукатора
са младима, уз
менторску помоћ
--------Место: Сомбор
Трајање:недеф.
Број: 100 учесника

1.Конструкција
упитника а тему
ризичних понашања и
његова примена на
узорку средњошколске
омладине
2. Обавештавање
јавности о
резултатима
истраживања путем
медија и друштвених
мрежа
-----Место:Сомбор
Трајање:
Број:око 200 учесника
1. Штампање и
дистрибуција 21 броја
часописа "Аванград"

1. Јавна акција
обележавања Светског
дана науке- "Наука на
улици"
2.Организација и
реализација Фестивала
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координатора-2.000,00 дин
Мера:7.2.3.
Поклон за волонтере,
предаваче, спонзоре 5.000,00 дин

науке
-----Место:Сомбор
Трајање:августдецембар
Број:130 учесника

Материјал за поставке и
радионице на Фестивалу87.000,00 дин
Материјал за јавну акцију 2.000,00 дин
Снимање и монтажа промо спота
- 5.000,00 дин

24.УГ"Буњевачко
коло"

Тражено:
165.770,00

Пројекат
"Омладински
уметнички камп"

Одобрено:
54.500,00

Пројекат "Клик
блиц знање 3.0"

Смештај и исхрана у кампу42.000,00 дин

Тражено:
104.400,00

Повратак аутобусом у Сомбор6.250,00 дин
--------УКУПНО:54.500,00 ДИН
Хонорар предавача:10.800,00
дин

Одобрено:
74.800,00

Хонорар асистента-4.200,00
дин

Мера 7.2.3.
25.ХУН "Герхард"

Банкарске провизије -1.000,00
дин
------УКУПНО:108.000,00 ДИН
Путни трошкови - 6.250,00 дин

Мера:7.2.3.
Израда фотографија за
изложбу-4.800,00 дин

26.УГ"ПУЛС"Бездан
Пројекат
"Екологија и
култура, култура и
екологија"

Тражено:
80.000,00

Куповина студијске расвете 55.000,00 дин
-------УКУПНО:74.800,00 ДИН
Ужина за учеснике -20.000,00
дин

Одобрено:
45.000,00

Награде за учеснике 10.000,00 дин
Реквизити за спортске и
стваралачке активности 15.000,00 дин
------УКУПНО: 45.000,00 дин

Мера:8.1.2.

27.ОО "Покрет
горана" Сомбор

Тражено:
200.000,00

Набавка репроматеријала за
садњу-25.000,00 дин

Пројекат "Спречимо
ерозију земљишта"

Одобрено:
75.000,00

Вађење садница, транспорт и
садња, гориво-50.000,00 дин
-----УКУПНО:75.000,00 дин

Мера:8.1.2.

1.Реализација 4
целодневне фоторадионице са 12-торо
младих
2.Организација
изложбе насталих
радова
------Место:Сомбор
Трајање: недеф.
Број:12 учесника
1.Едукација о снимању
кратких филмова на
тему екологије
2.Припрема и снимање
кратких филмова од
стране младих и
анализа истих
4. Реализација
слободних активности
за младе
-----Место:Бездан
Трајање:август 2016
Број:30 младих
1. Едукација 4 групе
младих о екологији у
трајању од 1 часа
2.Нега садница у
горанском расаднику
од стране 4 групе
младих
3. Садња
репроматеријала у
леје
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28.Друштво
енергетичара
Сомбор
Пројекат "Недеља
употребе природних
ресурса и
енергетске
ефикасности"

Пројекат "5 недеља
еко-активизма"

Набавка садница бреста за
акцију озелењавања - 1.000,00
дин
Набавка садница храста за
акцију озелењавања -750,00
дин

2.Волонтерска акција
чишћења обале Великог
баког канала

Набавка садница бора за
акцију озелењавања -2.000,00
дин

3. Волонтерска акција
пошумљавања простора
око ОШ"Доситеј
Обрадовић"

Тражено:
30.000,00 дин

Хонорар менаџера пројекта1.500,00 дин

Одобрено:
23.500,00

Хонорар 3 предавача-12.000,00
дин
Трошкови изнајмљивања
мултимедијалне опреме5.000,00 дин

Мера:8.1.2.

29.Гимназија
"Вељко Петровић"
Сомбор

4. Вађење садница по
избору младих,
транспорт и садња у
школска дворишта
-----Место:Сомбор
Трајање: није дефини.
Број:40
1. Реализација 4
предавања на теме:
одвођење и
пречишћавање отпадних
вода; употреба
сунчеве енергије и
енергије ветра;
уштеда енергије и
енергетка ефикасност;
и енергетски
самооодрживе кућепаметне куће.
------Место:Сомбор
Трајање:септембароктобар 2016
Број:80 младих
1. Осликавање
уметничког мурала у
дворишту Гимназије

Партиципација трошкова
коришћења просторија у Дому
технике - 5.000,00 дин
-----------УКУПНО: 23.500,00 дин
Тражено:
226.400,00
Одобрено:
86.350,00

Мера:8.2.3.

Набавка врећа за сакупљање
отпада и заштитних рукавица6.000,00 дин
Материјал за рад -28.900,00
дин
Средства за прање руку1.200,00 дин
Израда мајица за волонтере 24.000,00 дин
Штампање еко торби -22.500,00
дин
-------УКУПНО:86.350,00 дин

30.УГ "Натура"
Пројекат "Ми смо
еко село-Ми смо
еко ђаци"
Мера: 8.2.2.

Тражено:
164.180,00

Изнајмљивање пројектора и
платна -8.000,00 дин

Одобрено:
72.500,00

Хонорар за 2 предавача 10.000,00 дин
Куповина садница -37.500,00
дин
Куповина канти за смеће 16.000,00 дин

4.Осликавање екомурала у дворишту
Гимназије
5. Исписивање кратких
еко порука на унапред
утврђеним локацијама
у граду
------Место: Сомбор
Трајање:јул-октобар
2016
Број:75

1. Реализација 2
предавања о одрживом
развоју у Б.Брегу
2.Реализација две
едукације о рециклажи
3.Уређење јавних
површина од стране
волонтера:садња
дрвећа и постављање
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Банкарске услуге-1.000,00 дин
-------УКУПНО:72.500,00 ДИН

канти
-------Место:Бачки Брег
Трајање:није деф.
Број:40

УКУПНА ВРЕДНОСТ одобрених пројеката по Одељку А: 2.500.000,00 ДИН
Одељак Б:
Подносилац и назив
пројекта
31. Удружење
"Сомборски
едукативни центар"
Пројекат "ЗА ЛАП
ИСТРАЖИ, ПОТРЕБУ
ИСКАЖИ"

Висина
тражених и
одобрених
средстава
Тражено:
500.000,00
Одобрено:
364.900,00

Структура одобрених средстава

Менаџер пројекта-30.000,00
Координатор пројектних
активности -40.000,00 дин
Освежење за припремне састанке
-3.000,00 дин
Материјал за састанке -3.000,00
Ангажман методолога истраживања
-45.000,00 дин
Ангажман 5 стручних лица за
процес креирања истраживачког
инструмента -25.000,00 дин
Ангажман 15 анкетара -75.000,00
дин
Ангажман 2 особе за
уносподатака - 10.000,00 дин
Услуга превоза анкетара на
терен -15.000,00 дин
Дизајн, припрема и штампање
упитника - 40.000,00 дин
Фасцикле и акредитације за
анкетаре -7.500,00 дин

Планиране активности
по пројекту
1.Креирање
истраживачког
инструмента и
састанци пројектног
тима
2.расписивање јавног
позива за анкетаре и
особе које раде унос
података
3.Спровођење
квантитативног
истраживања и фокус
група
4. Унос података у
статистички програм и
транскрибовање фокус
групног материјала
5.Писање извештаја са
сетом препорука за
креирање ЛАПа за
младе
-----Место:Сомбор и сва
околна насеља
Трајање: није
дефинис.
Број:око 400 особа

Ангажман координатора
квантитативног истраживања 25.000,00 дин
Ангажман статистичара 25.000,00 дин
Трошкови комуникације 10.400,00 дин
Трошкови ревизије пројекта 11.000,00 дин
-------УКУПНО: 364.900,00 дин

УКУПНА ВРЕДНОСТ одобрених пројеката по Одељку Б: 364.900,00 ДИН
Неутрошено: 135.100,00 дин.
Важна напомена: Пројекти који се реализују у склопу "ЛАП-А ЗА МЛАДЕ 2016",
било да је реч о Одељку А или Одељку Б, морају бити бесплатни за учеснике:
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забрањено је наплаћивати карте или тражити било какво финансијско учешће
крајњих корисника у пројекту.
Предлог коначне ранг листе одобрених пројеката по конкурсу "ЛАП ЗА МЛАДЕ
2016" је саставни део записника са 2.седнице Комисије за избор пројеката,
број: 06-105/2016-VII.

У име Комисије:

Административна обрада:

__________________________
Антонија Нађ Косановић

_______________________
Зорка Милошевић
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