
Резултати спроведених мера за субвенционисање привредних 
субјеката кроз Програм локалног економског развоја Града Ниша у 
2019. години 

У сврху унапређења конкурентности, Град Ниш je расписао два јавна 
позива за доделу бесповратних средстава за три различите мере за 
које је било укупно предвиђено 39.000.000,00 динара.


У оквиру мере унапређење доступности финансирања упућен је јавни 
позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање 
привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града Ниша 
у субвенционисању камате. Корисници кредитних средстава код Банке 
Интеза била су микро, мала и средња предузећа и предузетници, а 
намена је била за: трошкове набавке машина и опреме, 
осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, 
инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, 
изградњу и реконструкцију и адаптацију пословног простора. 
Минимални износ кредита за који је субвенционисана камата био је 
100.000,00 динaра, а максимални износ 1.500.000,00 динaра.


Средства којима је Град Ниш субвенционисао камату на додељене 
кредите износила су 4.872.472,46 динара, а 146 привредних субјеката 
добило је кредитна средства. Банка је пласирала кредите у износу од 
161,871,439 динара.


У сврху подстицања конкурентности ММСПП, Град Ниш je расписао 
јавни позив за доделу бесповратних средстава ММСПП за у циљу 
унапређења конкурентности и за сарадњу науке и привреде. Обе мере 
реализоване су као државна помоћ мале вредности, а за ове мере 
укупно је утрошено 34.127.527,54 динара предвиђених ПЛЕР-ом, при 
чему је 110 привредних субјеката добило подстицајна средства. За 
унапређење конкурентности бесповратна средства је добило укупно 96 
привредних субјеката у укупном износу од 23.478.170,73 динара.


Мера подршке за ММСПП, за пројекте сарадње са научно-образовним 
институцијама, иновационим организацијама и удружењима 
реализована је кроз две компоненте:


Компонента 1: Реализација пројеката којима су непосредније повезани 
привреда, са најмање три привредна субјекта и једна научно-образовна 
институција, као обавезан партнер, односно регистрована иновациона 
организација, док су партнери могла бити и удружења, оријентисана на 
подршку ММСПП.




Компонента 2: Организација међународне манифестације привредно-
туристичког карактера и/или групне посете манифестацијама у 
иностранству, са циљем да се промовишу привредно-туристички 
потенцијали Града Ниша.


Партнери на пројекту су удружења, оријентисана на подршку ММСПП.


Укупан износ средстава за ове две компоненте износио је 10.606.857,64 
динара. Бесповратна средства добило је 14 привредних субјеката и 
подржано 14 пројеката, а у ову сарадњу укључено је око 50 ММСПП, 
као и факултети: Електронски, Машински и Економски, Нишки кластер 
напредних технологија, Центар за перманентну едукацију Ниш, 
Иновациони центар напредних технологија, Start up центар Ниш, Центар 
за виноградарство и воћарство и 9 удружења.


