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Начелник Севернобачког управног округа Драги Вучковић и члан Градског већа
задужен за област привреде Небојша Дарабош разговарали су данас, у Зеленој сали
Градске куће, са делегацијом општине Сандвикен (Краљевина Шведска) коју су
представљали Андерс Ландел, начелник Канцеларије за европске послове те
општине, и Ана-Луис Клин и Пео Ларсон, председница и потпредседник
Асоцијације предузетника Сандвикена. Радни састанак уприличен је на тему
почетка заједничке сарадње на пројекту развоја предузетништва у овом региону на
основу праксе и искустава у Шведској.
Уз подсећање да је 6. јуна 2014. године, у Медија-центру Градске куће, потписано
Писмо о намерама између града Суботице и општине Сандвикен, Небојша
Дарабош је, обраћајући се медијима, рекао да је у складу са Писмом о намерама
формиран међуопштински тим који је припремио предлог успостављања сарадње
између две локалне самоуправе у форми пројектне пријаве и да је фокус пројектне
идеје стављен на развој предузетништва у нашем граду и Севернобачком округу,
по узору на добру праксу у Шведској.
- Припремљена пројектна пријава поднета је Међуопштинском центру за локалну
демократију на разматрање у марту ове године, а већ у јуну 2015. донатор је, дајући
јој највишу оцену, одобрио финансирање, након чега је и потписан Уговор о
субвенцији на период од годину дана, почев од 1. јула ове године. Финансијска
средства за реализацију пројектне идеје у стопроцентном износу обезбедила је
Шведска агенција за развој и међународну сарадњу (СИДА). За такозвану Прву
фазу пројекта, која подразумева израду Студије изводљивости и предлога пројекта
развоја предузетништва, обезбеђена су средства у износу од око 24.000 евра –
истакао је Дарабош.
Он је додао да је циљ да се у овој фази изради детаљан пројекат развоја
предузетништва у овом региону на основу праксе и искустава у Шведској, а у
сарадњи са партнерском општином Сандвикен, Асоцијацијом предузетника
Сандвикена, пословним субјектима из Шведске, Општим удружењем предузетника
из Суботице и другим субјектима који својим знањем и подацима могу да
допринесу развоју квалитетног пројекта.
- Након израде Студије, биће припремљен свеобухватан и детаљан предлог
пројекта развоја предузетништва који би предвидео конкретне активности и мере, а
који ће се поднети Шведској агенцији за развој и међународну сарадњу за
финансирање у оквиру тзв. Друге фазе. Средства би у том случају била много

значајнија од оних која су већ обезбеђена и била би довољна да се реализују
конкретна улагања, или успоставе правно-финансијски механизми који би
омогућили предузетницима из овог региона олакшано пословање, доприносећи на
тај начин локалном економском развоју – казао је Небојша Дарабош.
Драги Вучковић је, између осталог, изјавио да резултати посвећености квалитетном
послу који може да развије добре односе не могу да изостану, да му је изузетно
драго што су и гости из Сандвикена препознали да је Србија земља отворена за
сарадњу са целим светом и да ће Канцеларија Севернобачког управног округа и
даље наставити ширење међународне сарадње и сарадње са локалним
самоуправама.
Гости из Шведске изразили су захвалност на позиву да посете Суботицу и
Фестивал европског филма Палић и подвукли да су веома поносни што је
успостављена званична сарадња између града Суботице и општине Сандвикен. Они
су нагласили да је општина Сандвикен веома заинтересована да пружи подршку
развоју предузетништва у овом региону.

