Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.
весник на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот
на општина Струмица на седницатa одржана на 29.12.2010 година,
донесе
П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица во областа на локалниот
економски развој и туризмот во 2011 година
1. Развојни приоритети и цели
Програмата за активностите на општина Струмица во областа на
локалиот економски развој (ЛЕР) во текот на 2011 година ќе бидат
насочени кон поддршка на локалниот економки развој и поттикнување на
развојот на туризмот.
Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните
развојни процеси согласно постојните стратешки документи.
1. Проектни активности распоредување
на буџетските средства:
Проектните на општина Струмица во областа на ЛЕР ќе бидат
насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно
надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети.
Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:
1. G1 : Програма за поддршка на локалниот економски развој
РБ

Проект
1.
2.
3.

Проект за Фламанците за дислокација на Роман Турск
Печатење на промотивним материјали на Општината
Проект за подигнување на свест за паркирање и чист
воздух
4.
Проект за подигање на свест за чистоќа
5.
Саем на денови за раноградинарство (Кукла, Градинар)
6.
Проект со УНДП и Црвен крст училишта, библиотека ..)
7.
Трансвер по Закон за рамномерен развој
8.
Трансфер до Центар за подршка на НВО
9.
Транфер до детски парламент/младински совет
10. Транфер до ЈП „Паркиралишта“
11. Трансфер за други поректи
В к у п н о:

Предвидени
средства
570.000
350.000
350.000
350.000
80.000
450.000
600.000
2.350.000
4.000.000
2.000.000
500.000
11.600.000

Финансирање:
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во
вкупна вредност од 11.600.000,оо денари, ќе бидат финансирани од
средствата на Буџетот на општина Струмица за 2011 година –Програма
Г1 и кофинансирање од страна на домашни и меѓународни институции,
агенции и фондации.
Завршни одредби
Градоначалникот на општина Струмица, го следи реализирањето
на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели.
Оваа Програма влегува
во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица”.
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