Позив на "АБДА Инфо Дан"
за потенцијалне кориснике "АБД грант схеме" прекограничног региона “ДринаСава”
Градска управа Града Бијељина у сарадњи са Сталном радном групом за
регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи организује АБДА инфо дан за
потенцијалне кориснике "АБД грант схеме" прекограничног региона “ДринаСава“, на којем ће се учесници ближе упознати са могућностима које нуди поменути
програм.
Инфо дан ће се одржати 6. 06. 2016. године од 10.00 часова у великој сали Градске
управе Града Бијељина.
Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи
уз подршку ГИЗ-а у оквиру пројекта „Рурални развој кроз интегрисано управљање
шумским и водним ресурсима“ (LEIWW) објављује конкурс за додјелу грантова,
осмишљен да подржи мале пројекте у прекограничним регионима Дрина-Тара, ДринаСава, Преспа и Шара који се односе на стварање добити кроз промоцију одрживог
коришћења природних ресурса, унапређење производних процеса, технологије и
квалитета производа и услуга кроз интегрисано управљање водним и шумским
ресурсима. Посебна пажња биће посвећена економским активностима жена и младих
у прекограничним областима.
Општи циљ АБД грант схеме у оквиру „LEIWW“ програма јесте јачање
економског развоја циљних прекограничних региона кроз промоцију стицања
прихода од одрживог коришћења природних ресурса, што ће се остварити уз подршку
предузетничких иницијатива усмерених на јачање туристичке понуде у региону и
унапређење производних ланаца пољопривредних, прехрамбених и занатских
производа, побољшање туристичких услуга кроз интегрисане пројекте који подстичу
сарадњу између оператера у оквиру тзв. „зелених“ ланаца вредности.
Молимо заинтересоване за Инфо дан да регистрацију учешћа изврше најкасније
до 3.06. 2016. до 16:00h на сљедеће контакт адресе: ivana.jovovic@gradbijeljina.org и
ruzica.stajic@ gradbijeljina.org са сљедећим подацима:
1. Име и презиме
2. Институција/Организација, коју представљају
3. Е-mail адреса
4. Број телефона
Учесници не плаћају котизацију. Број учесника је лимитиран капацитетима сале
Градске управе.
У случају већег интересовања селекција ће се вршити по принципу 1 учесник/ца
– 1 удружење/организација, те датуму приспијећа пријаве за учешће.

Грант Схема је такође подржана и фасилитирана од пројекта “Јачање регионалне сарадње и
уравнотежени територијални развој земаља Западног Балкана у процесу ка ЕУ интеграцијама”
финансираног од стране Европске Уније, а имплементираног од стране SWG

Позив за достављање предлога пројеката под називом „ABDA Grant shema“ отвара се
27. маја 2016. године, а затвара 6. јула 2016. године у 16:00 часова по локалном
времену.
Документи за пријаву за додјелу грантова доступни су на интернет страници
прекограничног региона Дрина-Сава:
http://drina-sava.seerural.org/
Питања која се односе на процес апликације за пројекте из прекограничног региона
Дрина-Тара могу се послати електронским путем на адресу:
drina-sava@swg-seerural.org
У прилогу се налази дневни ред за потенцијалне кориснике "АБД грант схеме" .

Сљедећи Инфо дан ће се одржати у уторак, 7.06.2016. године у Сремској Митровици,
сала Градске куће од 10:00 часова.

Грант Схема је такође подржана и фасилитирана од пројекта “Јачање регионалне сарадње и
уравнотежени територијални развој земаља Западног Балкана у процесу ка ЕУ интеграцијама”
финансираног од стране Европске Уније, а имплементираног од стране SWG

