ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО И У 2016.
ГОДИНИ
Након што је пре два дана потписан Споразум о сарадњи између Компаније
НИС а. д. Нови Сад и 11 локалних самоуправа у Србији, у којима ова
Компанија послује, данас је званично расписан и Конкурс путем кога ће бити
вршена расподела средстава опредељених за 2016. годину.
На основу потписаних споразумима, за најбоље пројекте са територија
Београда, Новог Сада, Ниша, Зрењанина, Панчева, Чачка, Кикинде, Кањиже,
Новог Бечеја, Србобрана и Житишта, НИС ће ове године издвојити више од
110 милиона динара.
За реализацију пројеката на територији Града Ниша опредељена су средства
у укупном износу од пет милиона динара.
НИС већ осму годину заредом спроводи програм подршке локалној
заједници, на који могу да се пријаве установе и непрофитна удружења са
пројектима из области спорта, културе, науке, заштите животне средине и
помоћи социјално угроженим категоријама.
Испред Града Ниша Споразум је потписао градоначелник Проф. др Зоран
Перишић.
“Изузетно ми је драго што је Град Ниш и ове године укључен у реализацију
програма „Заједници заједно“, јер управо захваљујући овом пројекту Ниш је
до сада добио две теретане на отвореном прилагођене деци, старима,
инвалидима, нишко Позориште лутака добило је нову позорницу, уређен је
Нишавски кеј на неколико локација, неколико удружења која раде са особама
са интелектуалним и менталним тешкоћама реализовала су пројекте који су
у одређеној мери поправили квалитет живота ових категорија наших
суграђана, отворен је СОС телефон за жене са инвалидитетом… ”, рекао је
градоначелник Перишић и додао да је ово само мали део досадашње
подршке компаније НИС.
За шест година, колико се овај корпоративни програм реализује у Нишу, у
пројекте на територији нашег града уложено је 60 милиона динара, а од када

се средства расподељују путем Јавног конкурса “Заједници заједно”, кроз
програм је подржано скоро 50 пројеката.
Јавни конкурс ће трајати од 1. априла до 31. маја, а услови и пропозиције
Конкурса објављени су на сајту www.zajednicizajedno.nis.eu.
О избору пројеката одлучује Комисија коју чине представници НИС-а,
локалних самоуправа, као и угледне личности из локалних заједница.

