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Конкурс за микро и мале бизнисе у Краљеву 

 
Прва презентација у оквиру информативне кампање пројекта организације 

ХЕЛП „Подршка социо-економској стабилности у региону Западног Балкана 2019-
2020“, који се реализује уз донаторску подршку немачке владе и учешће града 
Краљева, одржана је у нашем граду.  

„Пројекат се реализује у Босни и Херцеговини, Србији, Косову и Црној Гори. 
Одржавамо презентације у оквиру информативне кампање како би сва 
заинтересована лица могла да конкуришу за грантове у опреми и да на тај начин, 
уз подршку Хелпа, у оквиру „Немачке развојне сарадње“, започну споствену 
пословну делатност и обезбеде себи и својој породици редован извор прихода“, 
објаснила је ПР организације Хелп Станислава Кулиџан. 
 Како је навела, укупна вредност пројекта на територији Републике Србије је 
скоро милион евра, а у самим активностима учествују локални пратнери. Учешће 
града Краљева у директним материјалним трошковима је 25.200 евра, вредност 
донације за град Краљево је око 72.000 евра.  

„С обзиром на то да је ово већ четрнаести пројекат који се реализује у 
Краљеву, до сада је успешно подржано 650 породица грантовима у опреми, 168 
породица кроз стамбена решења. Имали смо јако добру сарадњу до сада, 
заинтересованост је велика, сала је и данас пуна. Сви који желе да започну 
сопствену пословну делатност, могу да дођу на неку од презентација које се 
одржавају данас и сутра у оквиру овог пројекта и да уз помоћ Хелпа започну микро 
или макро бизнис“, рекла је представница Хелпа. 

Приоритет, као и у већини Хелпових појеката, имају млади, незапослени, 
жене на првом месту. Све зависи од комплетне пословне идеје која се предлаже, 
пошто сам пријавни формулар садржи социјалне и економске критеријуме, тако да 
комисија разматра целокупну слику. Битно је да идеје буду реалне, одрживе и да 
са њима може да се оствари приход. Да су стабилне, не само у току две године, 
колико Хелп прати и другим активностима подржава кориснике односно оне који 
добију грантове, него и касније, с обзиром на то да представници Хелпа у 
одређеном периоду раде анализе да би проверили степен одрживости. Према 
речима представнице Хелпа, последње анализе су радили у 2016. години и тада 
је забележено да је проценат одрживости 85 одсто и да ти људи раде, будући да 
је Хелп почео са овом врстом подршке 2000. године, већ скоро 20 година. 
 Шеф канцеларије Хелпа у Краљеву Драгомир Спасић је истакао да ова 
хуманитарна организација у Краљеву ради већ 15 година, а да је ово још један у 
низу пројеката самозапошљавања, по чему је Хелп препознатиљив на територији 
целе Србије.  

„Имамо у плану да подржимо минимум 30 корисника који желе да започну 
или да побољшају сопствени бизнис. Пројекат има за циљ смањење 
незапослености на територији града Краљева, што је у потпуности у складу са 
стратегијом смањења незапослености и стратегијом локалног одрживог развоја. 
Предвиђено је минимум 30 грантова за самозапошљавање и износ донације је 
2.400 евра искључиво у опреми, неће бити готовинских исплата. Поента је да 
незапослених буде мање, што значи да за пројекат могу да конкуришу 



незапослена лица односно потенцијални предузетници илити „стартапови“, људи 
који планирају да отпочну сопствени бизнис, тако и фирме које раде већ низ 
година а имају потребу за запошљавањем једног радника“, објаснио је Спасић, 
истакавши да ће акценат бити на економској исплативости пројекта.  

Пројекат „Подршка социо-економској стабилности у региону Западног 
Балкана 2019-2020“, укупне вредности 3.619.880,00 евра, уз донаторску подршку у 
оквиру „Немачке развојне сарадње“ Хелп реализује од јануара 2019. до краја 
децембра 2020. године. Вредност дела активности у Србији, за четири града и 
десет установа за извршење кривичних санкција, износи 969.230,00 евра.  

Kомпонента економског оснаживања кроз подршку доходовним 
активностима у Србији реализује се у Kраљеву, Лесковцу, Нишу и Пироту.  
 
 


