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Projekat
1.

„Мишљења пословне
заједнице“ (БАС
анкета)

2.

Active consumers

3.

Consumer Bridge

Kratak opis projekta

Organizacija-partner

Основни циљ израде „Мишљење пословне заједнице“ (БАС Локални економски развој на
анкете) јесте истраживање јавног мњења у погледу Балкану (Ледиб) програм
постојећег стања, жеља, потреба пословне заједнице и Краљевине Данске
проблема са којима се сусрећу, као и уочавање и
утврђивање механизма за отклањање недостатака у сарадњи
између локалне самоуправе и локалне пословне заједнице, а
све у циљу стварања развојне политике за мала и средња
предузећа.
Крајњи производ овог пројекта треба да буде подршка
унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа
кроз побољшање локалног пословног окружења у виду
израде „Мишљење пословне заједнице“ (БАС анкета) за
текућу 2011. годину, која ће презентовати тренутне ставове
пословне заједнице, као и резултат анализе БАС анкете и
комапративна анализа БАС анкете из 2009. године са БАС
анкетом из 2011. године.
Методологија израде Анкете треба да се базира на
репрезентативном узорку од 100 одабраних фирми из Ниша,
које се разликују по величини, власничкој структури,
делатности, географском подручју итд. Потребно је добити
позитиван одзив анкетираних са минимумом од 70%
учесника у Анкети. Такође, потребно је да 80% фирми буде
директно анкетирано од стране анкетара, док је осталих
20% могуће извршити путем маил – а.
IPA, Cross-border cooperation

Прекогранична сарадња Србије и Бугарске је важна јер IPA Found, cross border
доприноси
друштвено-економском,
трговинском
и cooperation
институционалном развоју пограничних подручја ових
земаља. Посебно је важно учинити доступним податке
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становницима пограничних подручја о повољностима
куповине конкретних производа и услуга. На тај начин се
истовремено омогућује остваривање права потрошача на
обавештеност, ефикасно управљање дохотком и поспешује
прекогранична размена. Основа за информисање је
континуирано праћење кретања цена производа који
представљају најчешћи предмет увоза од стране физичких
лица, као и укупних трошкова њихове набавке у већим
градовима у приграничном подручју, укључујући Ниш и
Софију.
Становници пограничних подручја имају могућност да
бирају земљу у којој ће куповати производе и плаћати услуге
неопходне за задовољавање својих потреба. У потрази за
повољнијом куповином свакодневно се врше миграције и
прелази се и више десетина километара. Сви трошкови који
прате ту куповину морају се укључити у анализу, како би се
створила што јаснија слика о разлозима због којих се
становништво југоисточне Србије и западне Бугарске
одлучује на куповину у другој земљи.
4.

Јачање капацитета и
активности Канцеларије
за дијаспору са фокусом
на економски развој
Града Ниша

Предвиђа се израда алумни базе података удружења
студената са подручја Града Ниша која ће служити као
основ за комуникацију и међусобну размену информација
уопште (ради промоције свих активности из делокруга
Канцеларије за дијаспору) идентификације реципијената и
достављања инфрормација (за почетак) о инвестиционим
потенцијалима Града.
Неопходно је израдити формулар који би био основа за
формирање базе података, сакупити и систематизовати све
податке и унети у базу. База података би се континуирано
ажурирала и постојала би у електронском и штампаном
облику након завршетка пројекта.
Предвиђа се израда базе података извозника из Ниша и

Vlada republike Srbije,

Канцеларије за сарадњу с
дијаспором и Србима у
региону, Васе Чарапића 20,
Београд
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околине.
Неопходно је израдити формулар који би био основа за
формирање базе података, сакупити и систематизовати све
податке и унети у базу. База података би се континуирано
ажурирала и постојала би у електронском и штампаном
облику након завршетка пројекта.
Након тога би се контактирали одређени појединци из базе
алумнија и послала би им се база података извозника из
Ниша и околине и прегледа инвестиционих могућности
Града Ниша.
Друге пројектне активности подразумевају следеће:
Опремање Канцеларије за сарадњу са дијаспором Града Ниша
одређеном
опремом;
израда
организационог
модела,
средњерочног плана рада; Израда wеб сајта, дизајн, хостовање,
писање и уношење садржаја; Припрема прегледа инвестиционих
могућности Града Ниша; Израда рол апа Канцеларије за сарадњу
са дијаспором Града Ниша; Организовање конференције за
новинаре ради промоције резултата пројекта и планираних
активности Канцеларије за сарадњу са дијасором Града Ниша.

