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ПРОГРАМ РАДА КЛЕРР ЗА 2014.ГОДИНУ

Послови канцеларије за локални економски и рурални развој обављају се у
оквиру Oдсека за локални економски и рурални развој и дијаспору Одељења за
друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин.
Послове КЛЕРР обављају 3 запослена радника са VII степеном стручне спреме.

Главне активности КЛЕРР-а у 2014. години ће бити следеће:

1. Прикупљање и пружање информација релевантних за локални економски
и рурални развој;
1.1. Саветодавна подршка председнику општине, Општинском већу, Скупштини

општине и Привредном савету, у смислу пружања информација за
доношење адекватних и правовремених одлука и покретања иницијатива
за унапређење локалног економског развоја;

1.2. Припремање седница Привредног савета (најмање једном у три месеца),
1.3. Припремање седница Локалног савета за запошљавање,
1.4. Учешће у изради Програма расподеле средстава за развој пољопривреде;

2. Спровођење процеса стратешког планирања
2.1. Израда и имплементација стратешких докумената, праћење реализације

СЛОР,
2.2. Завршетак и усвајање Стратегије руралног развоја општине Неготин-

јануар- фебруар,
2.3. Израда ЛАПЗ за 2014.годину – јануар,
2.4. Израда Стратегије развоја предузетништва и МСП сектора општине

Неготин,
2.5. Израда Стратегије  развоја туризма општине Неготин;

3. Подршка пословној заједници-
3.1. Креирање и ажурурање базе података о привредним субјектима ( мала и

средња предузећа предузетници, задруге, пољопривредна газдинства);
3.2. Континуирано информисање привредних субјеката о програмима,

субвенцијама и другим видовима подршке њиховом пословању;
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3.3. Помоћ привредним субјектима у апликацији за програме, субвенције и
друге доступне видове подршке;

3.4. Подршка привредницима за заједничке наступе на сајмовима;
3.5. Kреирање и анализа анкета  (на кварталном нивоу);

4. Подршка инвеститорима
4.1. Ажурирање базе података о слободним greenfield и brownfield локацијама;
4.2. Презентовање основних информација потенцијалним инвеститорима

везаним за инвестиционе могућности;
4.3. Помоћ инвеститорима у контактима са надлежним институцијама;

5. Пројекти економског развоја
5.1. Припрема пројеката од значаја за локалну самоуправу, у зависности од

објављених конкурса;
5.2. Имплементација пројеката од значаја за локалну самоуправу

5.2.1. “Промоција културних и спортских активности у региону”-јануар –
април;

5.2.2. „Унапређење туристичких атракција у пограничној области Дробета“-
јануар-јун;

5.2.3. „Пројекат ,,Danube honey house -- Дунавска кућа меда''- јануар-
децембар;

5.2.4. Пројекат „Рурални развој- Ефикасно управљање земљиштем“-
„Комасација и борба против напуштеног земљишта“, јануар-децембар;

5.2.5. Пројекат „Унапређење управљања имовином у општини Неготин и
Кладово“;

5.2.6. Пројекат Општински економски развој у Источној Србији, GIZ KWD;
5.3. Континуирано информисање свих заинтересованих о објављеним

позивима за подношење предлога пројеката од стране националних и
међународних институција;

5.4. Подршка заинтересованим странама у припреми предлога пројеката у
области локалног економског развоја;

5.5. Сарадња са републичким органима, регионалних и локалним
институцијама у области локалног економског и руралног развоја;

6. Промоција
6.1. Сарадња са Службом за послове председника општине и Општинског већа

ради ажурирања web сајта и инфоримисања јавности о активностима
КЛЕРР;

6.2. Израда и ажурирање промотивних материјала у области ЛЕР, учешће на
сајмовима и изложбама.
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