На пснпву шлана 22. став 1. и шлана 46. став 4. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п
ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ”, брпј: 40/2012-прешищћен текст),
ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп дпнпси
ПРАВИЛНИК
П УСЛПВИМА И НАЧИНУ КПРИШЋЕОА ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗРАДУ
ЛПКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА РУРАЛНПГ РАЗВПЈА ПСНПВАНИХ ПАРТНЕРСТАВА ЗА
ТЕРИТПРИЈАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВПЈ У 2013. ГПДИНИ НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ
СВРХА ПРАВИЛНИКА
Правилникпм п услпвима и нашину кприщћеоа ппдстицајних средстава за израду
лпкалних стратегија руралнпг развпја пснпваних партнерстава за теритпријални рурални
развпј у 2013. гпдини (у даљем тексту Правилник) се дефинищу услпви и нашин
кприщћеоа ппдстицајних средстава (у даљем тексту: ппдстицаји) за израду Лпкалних
стратегија руралнпг развпја (ЛСРР) и фпрмираое партнерстава за теритпријални
рурални развпј на теритприји АП Впјвпдине (у даљем тексту партнерства).
Ппдстицаји ће служити за надпкнаду трпщкпва партнерстава у тпку израде нацрта ЛСРР,
кпја су прганизпвана у фпрми кпја је дефинисана Правилникпм. Израда ЛСРР је
дефинисана у пбрасцу Правилника, а прпјектни задатак у Анексу 1 пвпг Правилника.


Пчекивани резултати активнпсти



Минимум 5 партнерства биће ппдржанп у припреми лпкалне стратегије руралнпг
развпја,



Кап резултат примене принципа 'пдпздп на гпре ', у прпцесу развпја лпкалне
развпјне стратегије, јашаће се друщтвени капитал у пдабраним теритпријама
ппвећаоем ппстпјећег знаоа и експертизе у пбласти лпканпг прпцеса планираоа.



Мулти сектпрски приступ на лпкалнпм нивпу утицаће на јашаое партнерства између
актера руралнпг развпја из разлишитих сектпра (јавни, приватни и цивилни).



Утицај на развпј инпвативних прпјеката и инпвативнпсти у пракси планираоа и
имплементације руралнпг развпја уппщте.



Ппвећаоа ефикаснпсти рада секретаријата крпз пбезбеђеое интерактивне везе са
лпкалним руралним станпвнищтвпм и другим нпсипцима руралнпг развпја на
лпкалу.



Припрема лпкалних актера руалнпг развпја за квалитетније и свепбухватније
кприщћеое претприступних фпндпва ЕУ за рурални развпј, према принципима
еврппскпг LEADER прпграма.
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Правп на кприщћеое ппдстицаја, ппд услпвима утврђеним пвим Правилникпм имају
регистрпвана удружеоа грађана, кап и други пблици непрпфитних друщтава кпје имају
свпјствп правнпг лица.

ППШТИ УСЛПВИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ППДСТИЦАЈА
Пптенцијални кприсници средстава
Регистрпвана удружеоа грађана, кап и кап и други пблици непрпфитних друщтава кпје
имају свпјствп правнпг лица имају правп на ппдстицај акп је:
1. Заступник партнерства регистрпван у АПР;
2. Партнерствп испуоава услпве Кпнкурса.
Прихватљива теритприја
Овим кпнкурспм су пбухваћена рурална ппдрушја у АП Впјвпдини, псим градских насеља
кпја су и административна седищта градпва у складу са закпнпм п теритпријалнпј
прганизацији Републике Србије.
Према пвпм закпну градпви у АП Впјвпдини су: Зреоанин, Субптица,
Паншевп, Спмбпр и Сремска Митрпвица.

Нпви Сад,

Теритприја партнерства мпра бити кпхерентна, јаснп дефинисана, гепграфски
кпнтинуирана и не сме преклапати ни са једнпм другпм теритпријпм партнерства у АП
Впјвпдини.
Захтевпм мпра бити дефинисана теритприја на кпјпј живи између 5.000 и 150.000
станпвника.
Теритприје истих катастарских ппщтина, пднпснп насељених места, не мпгу у истп време
бити делпви теритприје два или вище партнерстава.

НЕППХПДНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Ппднпсилац захтева је дужан да ппднесе следећа дпкумента:
1. Пппуоен Кпнкурсни пбразац са свим пппуоеним пратећим прилпзима;
2. Дпказ п регистрацији ппднпсипца захтева-делегиране прганизације партнерства
(пригиналан дпкумент или пверена фптпкппија);
3. Фптпкппија лишне карте пдгпвпрне пспбе заступника - кппрдинатпра партнерства
4. Изјава ппднпсипца захтева п статусу партнерства за теритпријални рурални развпј
(Прилпг 1.);
5. Обезбеђена сагласнпст најмаое 10 партнера из јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра,
у фпрми Мемпрандума п разумеваоу (Прилпг 2. Кпнкурснпг пбрасца–Мемпрандум п
разумеваоу); Све релевантне ппщтине (ппщтина је релевантна акп се билп кпји деп
предлпженпг ппдрушја партнерства налази у пквирима границе ппщтинске теритприје)
мпрају да пптпищу Мемпрандум п разумеваоу;
6. Писмп п намерама представника ппщтина (Прилпг 3. Кпнкурснпг пбрасца), да не
ппстпји преклапаое теритприје са неким другим партнерствпм (пригинал или пверена
кппија);
7. Изјава ппщтине п ппдрщци за теритприју партнерства (пригинал или пверена кппија).
(Прилпгу 4. Кпнкурснпг пбрасца);
8. ЛСРР у фпрми дефинисанпг пбрасца кпји шини саставни деп кпнкурса (Прилпг 5.
Кпнкурснпг пбрасца);
9. Образац за шланствп у групи за планираое (Прилпг 6);

10. Пппуоен Образац п пдпбреоу ЛСРР -а (Прилпг 7. Кпнкурснпг пбрасца) мпра бити
пптписан минималнп пд стране прпсте већине шланпва групе за планираое;
11. Анализа заинтереспваних страна( на пснпву примера у Прилпгу 8);
12. Одлука скупщтине партнерства п именпваоу управнпг пдбпра;
13. Бипграфија заступника - кппрдинатпра партнерства;
14. Пптврде п ушещћу партнера и „in kind“ ушещће.
За непптпуне пријаве Секретаријат издаје захтев за дппуну, кпјим се пд партнерства
тражи да, у рпку пд 7 дана пп пријему дпписа дпстави тражену дпкументацију. Укпликп
ппднпсилац не дпстави тражену дпкументацију у наведенпм рпку, кпнкурсни пбразац
неће бити даље разматран.
ППСТУПАК СПРПВПЂЕОА КПНКУРСА

1. НАЧИН ППДНПШЕОА ПРИЈАВЕ НА КПНКУРС:
Пријава на кпнкурс кап и сва пратећа дпкумента мпгу се преузети са сајта Ппкрајинскпг
секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп www.psp.vojvodina.gov.rs
Пријава на кпнкурс са псталпм пптребнпм дпкументацијпм у писанпј фпрми и
снимљенпм електрпнскпм запису (у WORD и/ или PDF фпрмату) ппднпси се закљушнп са
15.09.2013. гпдине, преппрушенпм ппщтпм, у затвпренпј кпверти на адресу:
Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп, Михајла
Пупина 16, 21 000 Нпви Сад, са назнакпм „За кпнкурс за израду лпкалних стратегија
руралнпг развпја пснпваних партнерстава за теритпријални рурални развпј у 2013.
гпдини“.
Пријаве кпје се дпставе накпн наведенпг рпка или, су ппслате путем факса или
електрпнске ппште, непптписане или непверене неће се разматрати.

2. НАЧИН ПЦЕОИВАОА ЗАХТЕВА
Накпн затвараоа Кпнкурса, пристигли захтеви, кпји садрже неппхпдну дпкументацију
и кпји су испунили све услпве из Кпнкурса, биће пцеоени. Ппступак пцеоиваоа
ппдразумева две фазе
Ппступак пцеоиваоа ппдразумева следеће активнпсти:
1.
2.
3.
4.
5.

Фпрмираое евалуаципне кпмисије,
Прпвера да ли захтев садржи сву пптребну дпкументацију,
Оцеоиваое захтева према критеријумима за евалуацију,
Израда финалне ранг листе,
Дпстављаое писма пбавещтеоа свим ппднпсипцима захтева са кпментарима и
сугестијама евалуаципне кпмисије.

Најбпље рангирана партнерстава, ппд услпвпм да су псварила прекп 50 бпдпва на
пцеоиваоу, мпћи ће да ушествују у другпј фази кпнкурса.

Друга фаза кпнкурса ппдразумева даљу разраду ЛСРР према дпстављеним кпментарима
и сугестијама евалуаципне кпмисије у писму пбавещтеоа и израду предлпга прпјеката
за спрпвпђеое ЛСРР.
Испуоенпст услпва за дпделу ппдстицајних средстава утврђује кпмисија, кпју пбразује
Секретар, а на пснпву критеријума кпји се налазе у прилпгу пвпг кпнкурса.
2.1. Критеријуми за пцеоиваое захтева

У пквиру пвпг кпнкурса ппдразумева се јединствена листа критеријума (Анекс 3.) кпји
ће бити примеоени у пбе фазе пцеоиваоа.
2.1.1. Прва фаза пцеоиваоа захтева
Евалуаципна кпмисија се састаје и прегледа захтеве. Захтев кпји испуоава критеријуме
Кпнкурса и пствари прекп 50 бпдпва пд максималних 100, прелази у другу фазу.
2.1.2. Друга фаза пцеоиваоа се пднпси на избпр и признаваое партнерства за
теритпријални рурални развпј
Накпн дпстављених кпментара и пцена евалуаципне кпмисије, партнерства су дужна да
у предвиђенпм рпку изврще пптребне кпрекције и ревидирају ЛСРР са пратећим
предлпзима прпјеката (минимум 5 развпјних прпјеката) и дпставе их на ппнпвнп
пцеоиваое. За пву фазу кпристи се кпмплетна листа критеријума из Анекса 3. Сви
захтеви кпји у пвпј фази пцеоиваоа дпбију прекп 80 бпдпва (пд максималних 100), су
испунили све услпве кпнкурса, а сви захтеви кпји дпбију прекп 90 бпдпва стишу правп и
на дпбијаое статуса Партнерства за теритпријални рурални развпј у АП Впјвпдини.
Накпн заврщене друге фазе пцеоиваоа, за партнерства кпја пстваре прекп 90 бпдпва на
пцеоиваоу, Секретаријат издаје рещеое п признаваоу Статуса Партнерства за
теритпријални рурални развпј на теритприји АП Впјвпдине.

3. ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА СА ПАРТНЕРСТВИМА
Накпн заврщене прве фазе пцеоиваоа, закљушује се угпвпр између партнерстава са
прекп 50 бпдпва и Секретаријата, кпјим се регулищу међуспбна права и пбавезе у вези
са кприщћеоем ппдстицајних средстава.

4. ИСПЛАТА ППДСТИЦАЈА
За захтеве кпји су испунили све услпве Кпнкурса Ппкрајински секретаријат за
ппљппрвреду, впдппривреду и щумарствп ће пбазбведити средстава исплатпм у две
фазе:
-

накпн заврщетка прве фазе пцеоиваоа (30%)

-

накпн заврщетка друге фазе пцеоиваоа (70%)

Максималан изнпс средстава не мпже изнпсити вище пд 1.000.000 РСД пп свакпм
партнерству.

5. ВРЕМЕНСКИ РАСППРЕД АКТИВНПСТИ У ВЕЗИ СА СПРПВПЂЕОЕМ КПНКУРСА
Расппред активнпсти за прганизпваое партнерства за теритпријални рурални развпј у
2013. гпдини дефинисан је у табели а.
Табела а. Расппред
Месец

Припрема захтева
за кпнкурс и
прикупљаое
пптребне
дпкументације уз
израду ЛСРР

15. 09.

Ппднпщеое
захтева

15.09.

Оцеоиваое
захтева

Дп
15.10

децембар

Именпваое
кпмисије

нпвембар

Објава ппзива

Пктпбар

септембар

август

Јул

јун

Активнпст

Ревизија ЛСРР и
израда предлпга
прпјеката

Селекција
припритетних
прпјеката пд
стране
партнерства

Ппднпщеое
ревидираних
ЛСРР са пратећим
предлпзима
прпјеката

Одпбреое статуса
партнерстава

6. МЕЂУСПБНА ПРАВА И ПБАВЕЗЕ
Међуспбна права и пбавезе у вези са кприщћеоем ппдстицајних средстава уређују се
угпвпрпм кпји закљушује Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и
щумарствп и кприсник средстава.
Угпвпр нарпшитп садржи нпвшани изнпс кпји се дпдељује кприснику средстава, нашин
пренпса средстава и нашин плаћаоа, кап и дефинисане рпкпве за заврщетак прпцеса
израде ЛСРР.
Опис прпјектнпг задатка (Анекс 1.) кпји дефинище све услпве и пбавезе кпрсиника, ће бити
саставни деп Угпвпра.
Исплате ће се врщити пд
стране Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду,
впдппривреду и щумарствп на пснпву дпстављене захтеване дпкументације и извещтаја
евалуаципне кпмисије. Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и
щумарствп врщи верификацију свих извещтаја и дпкументације у угпвпрних пбавеза
ппднпсипца.
Предвиђена је исплата у две рате:
Рата 1: плаћаое пп пснпву извещтаја евалуаципне кпмисије (30% укупнпг угпвпренпг
изнпса)
Рата 2: плаћаое (70% укупнпг угпвпренпг изнпса), накпн дпстављаоа ревидираних
дпкумената и извещтаја евалуацине кпмисије пп пснпву друге фазе пцеоиваоа, а на пснпву
прилива средстава у бучет АПВ.
Сви примљени дпкументи мпрају задпвпљити све прпписане критеријуме.

АНЕКС 1.
ППИС ПРПЈЕКТНПГ ЗАДАТКА
У пквиру пвпг кпнкурса предвиђене је имлементација следећих активнпсти :
Припремне активнпсти кпје предхпде апликацији партнерства на пбјављени кпнкурс


Преппзнаваое и анимација лпкалних партнерства за тертпријални рурални развпј
Ппднпсилац захтева за кприщћеое ппдстицајних средстава дужан је да верификује
све дпсадащое активнпсти дп пбјаве кпнкурса кпје су дпвеле дп ствараоа
партнерства и дефинисаоа теритoрије дпставпм верпдпстпјних извпра
верификације (записници, фптпграфије, извещтаји, интерна дпкумента, и сл).
За активнпсти кпје ће бити прганизпване у перипду пд пбјављиваоа Кпнкурса дп
тренутка апликације, ппднпсилац захтева је дужан да дпкаже прпцес анимације дп
тренутка предаје захтева (белещке са састанака, записнике са састанака групе за
планираое кап и фптпграфије, аудип записе, и сл). За време трајаоа Кпнкурса,
заступник партнерства биће у пбавези даљег анимираоа лпкалнпг партнерства и
прикупљаоа средстава верификације.



Инфпрмисаое, мптивисаое и кппрдинација рада лпкалних заједница и лпкалних
актера руралнпг развпја у фпрмираоу партнерства
Извпри верификације су пптребни за прпмпцију, анимацију и кпнсултације (ПАК) са
лпканим заинтереспваним странама. У изради ЛСРР пптребна је заступљенпст јавнпг,
приватнпг и цивилнпг сектпра. У припрему ЛСРР требалп би укљушити щтп већи брпј
разлишитих партнера, ппсебнп впдећи рашуна да се у прпцес укљуше и удружеоа жена,
млади, стари, маоине, и друге спцијалне групе. Инструмент верификације али у истп
време и кпристан алат је Анализа лпкалних заинтереспваних страна (Прилпг 8.
Кпнкурснпг пбрасца). Анализа заинтереспваних страна треба да буде свепбухватна и
дпбрп структуирана. Укпликп је ПАК урађен и верификпван самп са неким групама у
пдређеним фазама, ппднпсилац захтева дпбија маое бпдпва. План кпмуникације и
анимације ПАК (Прилпг 2. ЛСРР-а) је ппципни дпкумент кпји апликант мпже кпристити у
прпцесу припреме ЛСРР. Прпцес анимације и кпмуникације, кап и улпге кљушних
партнера јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра је пптребнп пписати у ЛСРР. Укпликп
захтев буде ппзитивнп пцеоен, пд ппднпсипца захтева се пшекује даљи рад на
инфпрмисаоу, мптивисаоу и кппрдинацији рада лпкалних заједница и партнера у
време трајаоа Угпвпра.



Јачаое административних капацитета партнерства
Пре ппднпщеоа захтева, партенерствп треба да усвпји следећу пдлуку:
1. Одлука скупщтине партнерства п именпваоу управнпг пдбпра,
У управнпм пдбпру партнерства ушествују:


са најмаое 20%, представници јавнпг сектпра: лпкалне сампуправе и
представници псталих јавних институција кпјпј припадају насеља из партнерства



са најмаое 51%, представници приватнпг сектпра: приватна предузећа фирме,
депнишарска друщтва, задруге, предузетници) и цивилнпг сектпра (грађани,
удружеоа, фпндације)

Наппмена: Чланови управног одбора партнерства морају имати пребивалиште и/или
бити регистровани и/или имати регистровану делатност на територији партнерства


Израда нацрта лпкалних стратегија руралнпг развпја
Од ппднпсипца захтева се пшекује кап важан деп прпјектнпг задатка да ппднесе нацрт
ЛСРР кпји ће се иницијалнп пцеоивати. Нацрт ЛСРР треба да буде прилагпђен
теритприји партнерства, да има лпгишан редпслед, да је кпмпактан, квантификпван и да
мпже имати знашајан утицај на регипналне и лпкалне развпјне пптребе.
Визија пружа кратку и јасну дефиницију развпјних циљева теритприје и шини саставни
деп ЛСРР и налази се и на наслпвнпј страни ЛСРР.
Партнерствп дефинище листу развпјних припритета и на транспарентни нашин врщи
селекцију припритета. Припритети су пдређени СМАРТ1 циљевима за сваку категприју.
ЛСРР дефинище мере и активнпсти кпје ће бити кприщћене за рещаваое развпјних
припритета.
Активнпсти у изради ЛСРР мпрају бити дефинисане, пправдане и мпрају имати јасан
извпр верификације. Принцип инпвације је пптребнп применити у креираоу ЛСРР.
Лпгишки пквир дефинище унутращоу лпгику и ппказује какп ће циљеви дппринети
рещаваоу прпблема и дпстићи дефинисане припритетне развпјне пптребе.
ЛСРР треба да буде кпхерентна са наципналним прпграмима руралнпг развпја, кап и са
другим регипналним или ппщтинским развпјним стратегијама
релевантним за
теритприју партнерства.
Ппжељнп је да предлпжена лпкална развпјна стратегија дппринпси дпстизаоу
наципналних припритета у пбласти руралнпг развпја. На пример, мера кпја је везана за
креираое нпвих радних места у руралним ппдрушјима мпже бити знашајна и за
наципнални и за лпкални нивп.

Партнерства кпја пстваре дефинисани минимум бпдпва на пцеоиваоу, стичу правп на
даљу разраду и дппуну ЛСРР у складу са примедбама и преппрукама евалуаципне
кпмисије.
Кприсник средстава је дужан да изврщи дппуну ЛСРР у складу са примедбама и
препппрукама евалуаципне кпмисије и дефинище кпнкретне мере у складу са
припритетима. Разрада ЛСРР ппдразумева и дефинисаое кпнкретних мера и прпјеката у
складу са припритетима.


Дефинисаое предлпга припритетних прпјеката

Секретаријат ће дефинисати детаљнп упутствп за припрему предлпга прпјеката, кпја ће
бити дпстављена партнерствима кпја испуне услпве за прелазак у другу фазу Кпнкурса.
Сва партнерства, кпја испуне услпве за прелазак у другу фазу Кпнкурса, ће идентификпвати и
пп припритету рангирати најмаое пп пет предлпга прпјеката.



Селекција припритетних прпјеката

На пснпву унапред дефинисаних критеријума, евалуципна кпмисија партнерства (ЕКП)
за селекцију прпјеката врщи пдабир и рангираое прикупљених прпјектних идеја.


Пдпбреое статуса партнерстава:

Евалуаципна кпмисија Секретаријата, пп пријему ревидиране ЛСРР, треба да пцени и
верификује статус партнерства.
Укпликп партнерствп пствари вище пд 90 бпдпва на другпм пцеоиваоу, ппсебним
рещеоем Секретаријата дпбија статус „Партнерствп за теритпријални рурални развпј
АП Впјвпдине“.

1

СМАРТ- специфишни, мерљиви, адекватни, релевантни и временски пгранишени

АНЕКС 2 : Станпвништвп градпва изузетп из правилика
Град

Укупнп
станпвника

Станпвника у
административнпм седищту града

Зреоанин

123362

76511

Нпви Сад

341625

231798

Паншевп

123414

76203

Спмбпр

85903

47623

Сремска Митрпвица

79940

37751

Субптица

141554

97910

АНЕКС 3.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕОИВАОЕ ЗАХТЕВА
Табела 1. Збирна табела резултата пцеоиваоа захтева
Главни критеријуми

Теритприја партнерства (Табела 2.)

Максималан
брпј бпдпва
15

Капацитет партнерства за припрему и спрпвпђеое лпкалне
стратегије руралнпг развпја (Табела 3.)

20

Прпцес израде Лпкалне стратегије руралнпг развпја (Табела 4.)

15

Анализе развпјних пптреба и пптенцијала теритприје партнерства
(Табела 5.)

15

Квалитет ЛСРР (Табела 6.)

20

Утицај ЛСРР на рурални развпј теритприје партнерства (Табела 7.)

15

Табела 2. Теритприја партнерства
Критеријум

Индикатпр
Теритприја партнерства не пбухвата теритприју кпја
према степену развијенпсти јединица лпкалних
сампуправа спада у трећу групу или шетврту групу

Према степену
развијенпсти јединица
лпкалних сампуправа2

На теритприја партнерства се налази једна пд ппщтина
кпја према степену развијенпсти јединица лпкалних
сампуправа спада у трећу групу или шетврту групу

На теритприја партнерства се налази вище пд једне
ппщтине кпја према степену развијенпсти јединица
лпкалних сампуправа спада у трећу групу или шетврту
групу

Ппвезанпст насеља на
партнерскпј
теритприји

Кпхезија теритприје
партнерства

Претхпдна сарадоа
између насеља кап и
ефекти претхпдне
сарадое

Велишина Теритприје
(км2)

2

Кпмуникација између насеља
на теритприји партнерства не
ппстпји или је лпща збпг
прирпдних баријера
Ппстпји кпмуникација али
ппстпје инфраструктурни
прпблеми
Дпбра ппвезанпст и
кпмуникација између насеља
укљушених у партнерствп

Брпј
бпдпва

1

2

3

0

1

2

Није ппстпјала претхпдна
сарадоа

0

Ппстпјала је претхпдна
сарадоа без знашајних
ефеката

2

Ппстпјала је претхпдна
сарадоа са видљивим
ефектима (заједнишки
реализпвани прпјектипримери кпје мпгу да се
дпкументују)

4

Дп 100 км2

1

Од 100 км2 дп 200 км2

2

Прекп 200км2

3

Уредба п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе
за 2012. Гпдину .Уредба је пбјављена у "Службенпм гласнику РС", бр. 107/2012 пд 9.11.2012. гпдине

Укупан брпј
станпвника на
теритприји
партнерства

5000 дп 10000

1

10000-30000

2

Прекп 30000

3

Табела 3. Капацитет партнерства за припрему и спрпвпђеое лпкалне стратегије руралнпг
развпја
Евалуаципни
критеријуми

Индикатпри

Партнерствп је дефинисалп
статутпм или неким другим
актпм кп шини скупщтину3
партнерства

Улпга скупщтине

Бпдпви

Састав скупщтине није
дефинисан

0

Састав скупщтине је
дефинисан

1

Састав скупщтине је дефинисан
и шине га 30% жена, маљина и
преставника спцијалнп
угрпщених група
Улпга скупщтине није
дефинисана

2

0

Улпга скупщтине је
дефинисана

1

Управни пдбпр не ппстпји
Управни пдбпр је фпрмиран

0
1

Улпга УО није дефинисана

0

Улпга УО је дефинисана

1

ЕКП није фпрмирана

0

ЕКП је фпрмирана

1

Улпга ЕКП није дефинисана

0

Улпга ЕКП је дефинисана

1

Заступљенпст жена у УО
партнерства

Нису заступљене

0

Заступљене су

1

Заступљенпст младих у УО
партнерства

Нису заступљени

0

Заступљени

1

Партнерствп има дп 10
шланпва

0

Партнерствп има пд 10 дп 15
шланпва

1

Управни пдбпр (УО)
Партнерствп има
дпвпљнп
капацитета за
прганизпваое и
израду ЛСРР

Ппис индикатпра

Улпга управнпг пдбпра
(УО)

Евалуаципна кпмисија
партнерства (ЕКП)

Дефиниција улпге ЕКП

Брпј шланпва у партнерству

3

Скупштину партнерства најчешће чине сви чланови партнерства

Ушещће партнера у
финансираоу рада
партнерства

Дпкумента за пптврду
нематеријалнпг дппринпса
партнера

Дефиниција улпга
представника -кпрдинатпра
партнерства и
административнпг пспбља
Капацитет
партнерства за
припрему и
имплементацију
ЛСРР

Дефинисанпст
критеријума и
прпцедура
партнерства за
избпр прпјеката

Искуствп и пбразпваое
представникакппрдинатпра партнерства
и административнпг
пспбља

Дефинисанпст прпцедура
за пцену пријава прпјеката

Дефинисанпст
евалуаципнпих
критеријума за пцеоиваое
разлишитих типпва прпјекта

Партнерствп има вище пд 15
шланпва

2

Партнери не ушествују
финасијски

0

Партнери ушествују финасијски

2

Пптребни дпкументи нису
пбезбеђени

0

Пптребни дпкументи су
пбезбеђени

2

Улпга ангажпваних у
партнерству није јаснп
дефинисана

0

Улпга ангжпваних у
партнерству је јаснп
дефинисана

1

Представник - Кппрдинатпр
партнерства и
административнп пспбље
немају адекватнп пбразпваое
и искуствп

0

Представник - Кппрдинатпр
партнерства и
административнп пспбље
имају адекватнп пбразпваое и
искуствп

2

Прпцедуре нису дефинисане

0

Прпцедуре су дефинисане

1

Евалуаципни критеријуми за
прпјекте нису дефинисани

0

Евалуаципни критеријуми за
прпјекте су дефинсани

1

Табела 4. Прпцес израде Лпкалне стратегије руралнпг развпја
Eвалуаципни
критеријуми

Индикатпри

Анализа заинтереспваних
страна на теритприји
партнерства

Прпмпција, анимација и
кпнсултације (П/А/К) са
заинтереспваним странама
на теритприји партнерства

Квалитет прпцеса
израде ЛСРР

Заступљенпст јавнпг,
приватнпг и цивилнпг
сектпра у припреми ЛСРР.

Укљушенпст удружеоа или
група жена у припреми ЛСРР

Укљушенпст младих, старих,
маоина, и угрпжених
спцијалних група на
теритприји партнерства у
припреми ЛРСС

Ппис индикатпра

Бпдпви

Анализа заинтереспваних страна
није урађена

0

Свепбухватна и дпбрп
структуирана анализа
заинтереспваних страна је
урађена

2

ПАК није пбјащоен

0

ПАК је урађен и верификпван
самп са неким групама
заинтереспваних страна у
ппјединим фазама припреме
ЛСРР
Свепбухватна ПАК је урађена са
лпкалним заинтереспвним
странама у свим фазама
припреме ЛСРР и ппстпје
пдгпварајући извпри
верификациије
Сви сектпри нису адекватнп
заступљен у партнерству
Сви сектпри су адекватнп
заступљен у партнерству
Укљушенпсти удружеоа/група
жена није билп
Бар две фпрмалне или
нефпрмалне групе жена су биле
укљушене у креираое нацрта
ЛСРР-а
Вище пд 3 фпрмалне или
нефпрмалне групе жена су биле
укљушене у креираоу нацрта
ЛСРР

1

2

0

2
0

1

2

Укљушенпсти није билп

0

Бар једна спцијална група је
биле укљушена

1

Вище пд три групе су биле
укљушене

2

Мултисектпрски
принцип у Управнпм
Одбпру партнерства

Примена принципа
инпвативнпсти у
припреми ЛСРР

Заступљенпст јавнпг,
приватнпг и цивилнпг
сектпра у управнпм пдбпру
партнерства

Инпвативнпст у мерама
ЛСРР

Дп 51% шланпва управнпг
пдбпра су из приватнпг и
цивилнпг сектпра

0

Дп 55% шланпва управнпг
пдбпра су из приватнпг и
цивилнпг сектпра

1

Прекп 55% шланпва управнпг
пдбпра су из приватнпг и
цивилнпг сектпра

2

ЛСРР не садржи мере кпје
прпмпвищу инпвације

0

ЛСРР пбухвата мере кпје:
а) пружају ппдрщку у
умрежаваоу и сарадои на
прпналажеоу инпвативних
рещеоа за нпве и/или старе
прпблеме, или
б) пружају ппдрщку
истраживаоу, развпју и увпђеоу
нпвих технплпгија

3

Табела 5. Анализе развпјних пптреба и пптенцијала теритприје партнерства
Евалуаципни
критеријуми

Индикатпри

Опис индикатпра

Бпдпви

Друщтвенп- екпнпмски прпфил теритприје
0
партнерства није представљен

Друщтвенп- екпнпмски
прпфил теритприје
партнерства у ЛСРР

Квалитет статистишких
Прпцена развпјнихппдатака
пптреба на
теритприји
партнерства

Друщтвенп- екпнпмски прпфил пбухвата
мали брпј тема/ индикатпра и/или није
релевантан за теритприју партнерства

1

Друщтвенп-екпнпмски прпфил је
делимишнп пбрађен и релевантан је за
теритприју партнерства

2

Друщтвенп- екпнпмски прпфил је у
пптпунпсти пбрађен, ташан, ажуриран, и
релевантан за теритприју партнерства

3

Нема пптврде извпра ппдатака или
прпцена ппузданпсти

0

Извпри су верификпвани, али не ппстпји
прпцена ппузданпсти

1

Статистишки ппдаци су ажурирани и
ппуздани, са наведеним извпрпм

2

Нема пписа пптреба

0

Опис и анализа пптреба
Пптребе делимишнп / недпвпљнп
станпвнищтва на теритприји пписане, али нису укљушене у анализу
партнерства
Опис је дпбрп структуиран и укљушен у
анализу
Не ппстпји преглед развпјних
Преглед развпјних
припритета и циљева
припритета и циљева кпји
Ппстпји преглед развпјних припритета и
пбухватају теритприју
циљева
партнерства

Квалитет SWOT анализе

2

3
0

2

SWOT анализа не ппстпји

0

SWOT анализа ппстпји али није
свепбухватна

1

SWOT анализа је свепбухватна, али није
тематски структуирана

3

SWOT анализа је свепбухватна, тематски
структуирана и даје јасну слику п
пптребама теритприје партнерства

5

Табела 6. Квалитет ЛСРР
Евалуаципни критеријуми
/питаоа

Индикатпри

Визија партнерства

Опис индикатпра
Визија не ппстпји

0

Визија пружа кратку и јасну
дефиницију развпјних циљева
теритприје партнерства

2

Листа припритета не ппстпји

0

Листа развпјних припритета
партнерства и
Листа припритета ппстпји али
транспарентнпст прпцеса
није пписан прпцес селекције
селекције припритета
Листа припритета ппстпји и
пписан је прпцес селекције

Структура и релевантнпст
ЛСРР

Бпдпви

1

3

Циљеви нису дефинисани пп
SMART метпдплпгији

0

Дефиниција SMART циљеваНеки циљеви су дефинисани,
али нису пп SMART
теритприје партнерства
метпдплпгији

1

Акципни план са мерама
и активнпстима кпје ће
бити кприщћене за сваки
припритет и оихпва
пправданпст

Ппвезанпст пптреба,
визије, припритета и
циљева
ЛСРР (Лпгишки пквир)

циљеви дефинисани пп
SMART метпдплпгији

3

Акципни план не ппстпји

0

Акципним планпм мере и
активнпсти су делимишнп
дефинисане и пправдане

2

Акципним планпм су све мере
и активнпсти дефинисане и
пправдане
Нема ппвезанпсти између
пптреба, визије, припритета и
циљева ЛСРР
Некпмплетнп пбјащоеое
ппвезанпсти пптреба, визије,
припритета и циљева ЛСРР

4

1

2

Ппстпји кпмплетнп
пбјащоеое ппвезанпсти
пптреба, визије, припритета и
циљева ЛСРР
Није наведена није наведена
веза са другим прпграмима/
стратегијама
Пп са псталим ппстпјећим
прпграмима/ стратегијама је
недпвпљнп пбразлпжена

3

0

Ппвезанпст ЛСРР са,
наципналним прпграмима
руралнпг развпја, и другим
регипналним и/или
ппщтинским развпјним
стратегијама релевантним за Ппвезанпст ппстпје са свим
теритприју партнерства

Прпјектпван изнпс
финансијске ппдрщке за
пптенцијалне прпјекте
партнерства

1

прпграмима/ стратегијама је
дпбрп пбразлпжена

2

Нема квантификације мера

0

Анализиран је мали брпј мера
и предлпга прпјеката

1

Већи деп ефеката мера и
финасијске анализе је
квантификпван

2

Финасијска анализа резултата
мера је кпмплетна

3

Табела 7. Утицај ЛСРР на рурални развпј теритприје партнерства
Евалуаципни
критеријуми /питаоа

Индикатпри

Утицај предвиђених
мера ЛСРР на
креираое нпвих
радних места на
теритприји
партнерства
Утицај предлпжених
припритета ЛСРР

Утицај предвиђених
мера ЛСРР на
защтиту живптне
средине и пшуваое
прирпдних ресурса

Опис индикатпра

Бпдпви

У ЛСРР нема мере кпја ппдстише
предузетнищтвп и заппщљаваое

0

У ЛСРР већина мера ппдстише
предузетнищтвп и заппщљаваое

7

У ЛСРР већина мера ппдстише
предузетнищтвп и заппщљаваое
маргинализпваних група

10

У ЛСРР није пбјащоен утицај
мера на живптну средину

0

У ЛСРР за већину предвиђених
мера је пбјащоен ппзитиван
ефекат на защтиту живптне
средине и пшуваое прирпдних
ресурса

5

