Пријава за подношење предлога пројекта
у оквиру
Јавног позива пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)

1. Основни подаци о подносиоцу предлога пројекта:
1.1. Нaзив:
1.2. Aдрeсa:
1.3. Брoj тeлeфoнa:
1.4. E-мaил, интернет презентација:
1.5. Брoj жирo рaчунa и нaзив бaнкe:
1.6. Имe и прeзимe лицa за контакт:
1.7. Дaтум уписa у Рeгистaр:
1.8. Матични број:
1.9. ПИБ:
1.10. Шифра делатности и назив
делатности:
1.11. Број рачуна и назив банке:
1.12. Просечан број запослених у
кварталу који претходи месецу
подношења пријаве за наведени јавни
позив:
2. Основни подаци о партнеру/партнерима (уколико ће се пројекат спроводити у партнерству):
2.1.Нaзив:
2.2.Aдрeсa:
2.3.Брoj тeлeфoнa:
2.4. E-мaил, интернет презентација:
2.5. Брoj жирo рaчунa и нaзив бaнкe:
2.6. Имe и прeзимe лицa за контакт:
2.7. Дaтум уписa у Рeгистaр:
2.8. Матични број једин. Рег.
2.9. ПИБ:
2.10. Шифра делатности и назив
делатности:
2.11. Број рачуна и назив банке:
2.12. Просечан број запослених у
кварталу који претходи месецу
подношења пријаве за наведени јавни
позив:
Напомена: Додати претходну табелу за сваког партнера.

3. Опис досадашњег искуства у области правно-финансијског саветовања
3.1. Подаци
досадашњих
поена):
Наведите
клијената:

о броју и структури
клијената (укупно 10

укупан

број

тренутних

Опишите структуру тренутних клијената
(врста предузећа, претежна делатност
клијената...)

3.2. Подаци о броју и
досадашњих
клијената
пројекта (укупно 5 поена):

структури
партнера

Наведите
клијената:

тренутних

укупан

број

Опишите структуру тренутних клијената
(врста предузећа, претежна делатност
клијената...)

3.3. Подаци о врсти услуга у области
правног саветовања (укупно 10 поена):
Опишите које услуге у области правног
саветовања
пружате
тренутним
клијентима:
Опишите које услуге у области правног
саветовања пружа партнер пројекта
тренутним клијентима:

3.4. Подаци о врсти услуга у области
финасијског саветовања (укупно
10
поена):
Опишите
које
услуге
у
области
финансијског
саветовања
пружате
тренутним клијентима:
Опишите
које
услуге
у
области
финасијског саветовања пружа партнер
пројекта тренутним клијентима:

4. Подаци о начину спровођења пројектних задатака који су наведени у Јавном позиву:

4.1. Опишите основне методе које ћете применити у реализацији пројектних задатака који су
наведени у јавном позиву (сваки пројектни задатак носи по 10 поена, укупно 90 поена)

4.1.1.Пружање информација
о изменама релевантних
закона,
правилника
и
упутстава
4.1.2. Информације и савети
везани за пореске обавезе и
пореске олакшице,

4.1.3.
Упознавање
са
процедурама и условима
пословања неког од облика
обављања делатности и
посебним условима које је
неопходно
испунити
за
обављање одређених врста
делатности,

4.1.4.
Информације
о
надлежностима
одговарајућих инспекцијских
служби,

4.1.5. Стручна помоћу у
припреми бизнис планова,
пројекцији економских и
новчаних токова, анализи
ризика финансирања,

4.1.6.
Савети
за
превазилажење проблема
текуће
и
дугорочне
неликвидности,

4.1.7. Рачуноводствене
књиговодствене услуге

и

4.1.8. Архивирање пословне
документације

4.1.9 Израда извештаја о
утрошку средстава на име
субвенције
добијене
од
града Панчева.
4.2. Уколико се пројекат
спроводи
партнерски,
наведите које ће задатке
реализовати подносилац
пројекта, а које пратнер
(укупно 5 поена)
Задаци носиоца пројекта:
Задаци
партнера
пројекату:

на

4.3. Временска динамика реализације пројектних задатака (знаком X означите месец у коме
ће наведени задатак бити реализован) (укупно 10 поена)
Месец
4.3.1.Пружање информација
о
изменама
релевантних
закона,
правилника
и
упутстава
4.3.2.Информације и савети
везани за пореске обавезе и
пореске олакшице,
4.3.3.Упознавање
са
процедурама
и
условима
пословања неког од облика
обављања
делатности
и
посебним условима које је
неопходно
испунити
за
обављање одређених врста
делатности,
4.3.4.Информације
о
надлежностима одговарајућих
инспекцијских служби,
4.3.5.Стручна
помоћу
у
припреми бизнис планова,
пројекцији
економских
и
новчаних
токова,
анализи
ризика финансирања,
4.3.6.Савети
превазилажење
текуће
и
неликвидности,

за
проблема
дугорочне

4.3.7.Рачуноводствене
књиговодствене услуге

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3.8.Архивирање
документације

пословне

4.3.9.Израда
извештаја
о
утрошку средстава на име
субвенције добијене од града
Панчева.

5. Трошкови реализације пројектних задатака (наведите цену услуге реализације
наведених пројектних задатака, по кориснику, на месечном нивоу, са урачунатим ПДВом).

Пoтпис одговорног лица и печат
______________________________

У Пaнчeву, дaнa:____________ 2017. гoдинe

Критеријуми за вредновање достављених пријава
Обавезно је попунити цео формулар и испунити друге критеријуме дефинисане јавним
позивом.
Максимални број поена је 155. У табели која је у наставку наведена су питања која су предмет
вредновања, максимални број поена који може бити додељен и шта је предмет вредновања у оквиру
наведеног питања.
Питање из Пријаве и максимани број
поена

Критеријуми за вредновање

3.1. Подаци о броју и структури
досадашњих корисника (10 поена):

Биће вреднован број клијената и
разноврсност делатности клијената.

3.2. Подаци о броју и структури
досадашњих клијената партнера пројекта (5
поена)

Биће вреднован број клијената и
разноврсност делатности клијената.

3.3. Подаци о врсти услуга у области
правног саветовања (10 поена):
3.4.Подаци о врсти услуга у области
финансијског саветовања (10 поена):
4.1. Опишите основне методе које ћете
применити у реализацији пројектних
задатака који су наведени у јавном позиву
(укупно 90 поена):
4.2. Уколико ће се пројекат спроводити
партнерски, наведите које ће задатке
реализовати нослац пројекта, а које
партнер (укупно 5 поена):
4.3. Временска динамика реализације
пројектних задатака (укупно 5 поена)
5.Трошкови реализације пројектних
задатака (20 поена)

Биће вреднован степен поклапања
исказаног искуства у односу на пројектне
задатке наведене у јавном позиву.
Биће вреднован степен поклапања
исказаног искуства у односу на пројектне
задатке наведене у јавном позиву.
Биће вреднована квалитет предложене
методологије у односу на постављени
пројектни задатак.
Биће вреднован степен усаглашености
поделе пројектних задатака у односу на
исказано претходно искуство подносиоца
пројекта и партнера.
Биће вреднована способност реалног
планирања реализације пројектних
активности.
Биће вреднована понуђена цена.

