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vijeće Općine
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25. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
podru
Općine
ćine Bošnjaci
Bošnjac
I.
Naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti:
Program zapošljavanja žena Općina
Op
Bošnjaci ZAŽELI 2.. faza.
Naziv korisnika: OPĆINA
ĆINA BOŠNJACI
Kratki opis projekta:
Tijekom provedbe projekta osnažiti ćee se i unaprijediti radni potencijal 25 teže
zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz njihovo zapošljavanje na 12
mjeseci za pružanje podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom
položaju. Kroz
roz partnersko djelovanje u projektu osigurana je sljedeća
sljede održivost
tijekom i nakon završetka projekta: - financijska održivost projekta - prijavitelj će
tijekom i nakon provedbe projekta osigurati financijska sredstva za održavanje
nabavljene opreme, zajedno
edno s projektnim partnerima ćee provoditi aktivnosti razvoja
stručnih
nih i socijalnih vještina i znanja 25 pripadnica ciljane skupine - institucionalna
održivost projekta - tijekom provedbe projekta uspostaviti će se sustav za razvoj,
provedbu, praćenje i kontrolu
trolu provedbe programa zapošljavanja u Općini
Op
Bošnjaci,
razviti ćee se kadrovski kapaciteti, podići
podi socijalne i stručne
čne vještine i znanja 25
pripadnica ciljne skupine te unaprijediti usluge za 150 krajnjih korisnika.

II.
Ciljevi projekta:
Provedbom projekta/operacije ostvariti će se ciljevi: Projekt će unaprijediti
radni potencijal 25 nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciji HZZ-a s područja
Općine Bošnjaci zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će ublažiti posljedice
njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost
i povećati razinu kvalitete života 150 krajnjih korisnika
III.
Procjena troškova projekta:
Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina
Obrazovanje i osposobljavanje
Promidžba i vidljivost
Upravljanje projektom i administracija
Ukupno:

-1.793.900,00 kn
- 30.000,00 kn
- 65.000,00 kn
- 377.780,00 kn
-2.267.880,00 kn

Ukupna vrijednost projekta se financira iz Europskog socijalnog fonda
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.
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