ПРОЈЕКАТ ''ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУ ЈУЖНЕ
БАЧКЕ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта: Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке,
Општина/регион: Бач и Бачки Петровац, АП Војводина, Јужно бачки округ, Република Србија
Вредност пројекта:
• Грант: 161.382,77 ЕУР
• Учешће Општине Бач: 17.971,28 ЕУР
Почетак пројекта: 24.12.2018.
Завршетак пројекта: 23.10.2020
Уговорно тело: Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава ЕУ
Пројекат ''Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке'' је пројекат
финансиран из средстава Европске уније (ИПА 2014), којим управља Министарство финансија –
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.
Крајњи корисници пројекта су незапослни млади и њихове породице, запослени у локалним
институцијама – Центри за социјални рад, Експозитуре Националне службе за запошљавање,
локалне самоуправе Бач и Бачки Петровац те њихове канцеларије за локални економски развој,
сектор малих и средњих предузећа, као и грађани циљаних општина.
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта је унапређење положаја младих и стварање услова за њихово запошљавање
и самозапошљавање у дунавском региону јужне Бачке са фокусом на руралне средине.
Специфични циљеви пројекта су:
1) Повећање запошљивости младих кроз изградњу капацитета и интеграцију у тржиште рада;
2) Развој нових модела подршке и унапређења капацитета локалних институција за креирање
и имплементацију локалних политика запошљавања младих;
3) Подизање јавне свиести о значају унапређења положаја младих у локалној заједници и
њиховом равноправном учешћу на тржишту рада.
Наведени циљеви ће се остварити кроз:
1) Успостављање организационе структуре (Дунавски ресурсни центар за младе) за подршку
младима,
2) Организацију и имплементацију тренинга за млде те успостављање програма за
менторство и размену искуства;
3) Организацију тренинга за чланове локалних савета за младе, савета за запошљавање и
осталих доносиоца одлука на локалном нивоу;

Општина Бач

Општина Бачки
<O
Петровац

Бизниснова – центар за
проактивно пословање

Пројекат ''Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке''
Контакт: Општина Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе
га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова – центар за проактивно пословање

4) Креирање и усвајање Локалног акционог плана за младе у оквиру којег ће бити дефинисане
локалне мере и модели за запошљавање младих,
5) Реализацију студијске посете за младе и размену искуства
6) Промоцију пројкта и омладинског запошљавања.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
1) Отворена и функционална два Дунавска ресурсна центра за младе у Бачу и Бачком
Петровцу у којем ће радити координатори ове две канцеларије;
2) 30 младих у Бачу и Бачком Петровцу прошло кроз обуке за изградњу капацитета за
запошљавање и самозапошљавање, менторинг и pодучавање ''један на један'';
3) 35 чланова локалних Савета за запошљавање, Савета за младе и доносилаца одлука у
Бачу и Бачком Петровцу прошло обуке на тему програма за унапређење положаја младих,
4) Усвојени Локални Акциони планови за младе са фокусом на запошљавање,
5) Промовисан пројекат
Пројекат '' Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке'' се реализује у
оквиру програма “Подршка Европске уније активном укључивању младих” који вредан 4.7 милиона
евра, који финансира ЕУ (ИПА 2014) а кофинансира Влада Републике Србије, има за циљ да
обезбеди већу друштвену укљученост младих у Србији повећањем запослености, омладинских
активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима. Европска унија и Влада
Републике Србије су бесповратно доделили 24 гранта, који ће се реализовати у више од 35
градова и општина у Србији до краја 2021. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске
институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана,
фондације и образовне установе, ће повећати обим и квалитет услуга на локалном нивоу у
образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин
ојачати друштвену укљученост младих. Утицај и конкретни резултати пројекта се очекују на свим
нивоима, а посебно у вези са повећаним капацитетима релевантних институција у области
иновативног развоја и управљања мерама активног укључивања младих, развоја политике у
складу са најбољом праксом ЕУ, као и ефикаснију употребу финансијске помоћи Европске уније.
Пројектом управља Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.
Више о пројекту можете сазнати на www.ukljucivanjemladih.rs

Општина Бач

Општина Бачки
<O
Петровац

Бизниснова – центар за
проактивно пословање

Пројекат ''Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке''
Контакт: Општина Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе
га Општина Бач, Општина Бачки Петровац и Бизниснова – центар за проактивно пословање

