Program za oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje na području grada Prijedor

Period
implementacije

2017-2019.

Ukupna vrijednost projekta
Budžet Grada

Eksterni izvor

Odgovorna
organizaciona
jedinica

-UNDP BiH u saradnji sa Međunarodnom
organizacijom za migracije (IOM).
-Grad Prijedor

12,5 miliona
EURA za 44
opštine/gradovi
u BiH
30 000 KM
Iznos za grad
Prijedor će se
definisati nakon
implementacije
projekta

Sredstva:
Evropska unija
u saradnji sa
Vladom
Republike
Srpske Budžet
grada Prijedor

Realizovati će se:

Kratak opis
projekta

1. Izgradnja novih stambenih jedinica na lokacijama na području Grada koje su uništene
klizištima.Na području grada Prijedor će se izgraditi 4 nova stambene objekta.
2. Sanacija 8 postojećih stambenih jedinica oštećenih stambenih jedinica u poplavama.
3. Ekonomsko osnaživanje socijalno i ekonomski ugroženih domaćinstava na području
Grada, korisnika projekta stambene izgradnje i sanacije objekata, u cilju
osiguranja ekonomskog poticaja za samodrživost.
U toku je izbor prjektantske kuće, izvođača radova izgradnje, rekonstrukcije stambenih
jedinica, definisanje vrste ekonomskog poticaja za samodrživost korisnika od strane
UNDP-a.

Partneri na
projektu
Očekivani
rezultat

Protkolom o saradnji između grada Prijedor i Programa za oporavak od poplavaStambeno zbrinjavanja kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH
definisane su obaveze grada Prijedor i donatora.
-UNDP BiH u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).
-Grad Prijedor
-Izgrađena 4 stambena objekta,
-Rekonstruisano osam stambenih jedinica,
-Dvanaest korisnika ostvarilo ekonomski poticaj za samodrživost.

Програм за опоравак од поплава-стамбено збрињавање на подручју града
Приједор
Период
имплементациј
е

2017-2019.

Одговорна
организациона
јединица

12,5 милиона
ЕУРА за 44
Укупна вриједност пројекта
општине/градо
ви у БиХ
Буџет Града
30 000 КМ
Износ за град
Приједор ће се
дефинисати
Екстерни извор
након
имплементациј
е пројекта
Реализовати ће се:

Кратак опис
пројекта

-УНДП БиХ у сарадњи са Међународном
организацијом за миграције (ИОМ).
-Град Приједор
Средства:
Европска
унија у
сарадњи са
Владом
Републике
Српске Буџет
града
Приједор

1. Изградња нових стамбених јединица на локацијама на подручју Града које су
уништене
клизиштима.На подручју града Приједор ће се изградити 4 нова стамбене
објекта.
2. Санација 8 постојећих стамбених јединица оштећених стамбених јединица у
поплавама.
3. Економско оснаживање социјално и економски угрожених домаћинстава на
подручју
Града, корисника пројекта стамбене изградње и санације објеката, у циљу
осигурања економског потицаја за самодрживост.
У току је избор прјектантске куће, извођача радова изградње, реконструкције
стамбених јединица, дефинисање врсте економског потицаја за самодрживост
корисника од стране УНДП-а.

Партнери на
пројекту
Очекивани
резултат

Протколом о сарадњи између града Приједор и Програма за опоравак од
поплава-Стамбено збрињавања којег проводи Развојни програм Уједињених
нација БиХ дефинисане су обавезе града Приједор и донатора.
-УНДП БиХ у сарадњи са Међународном организацијом за миграције (ИОМ).
-Град Приједор
-Изграђена 4 стамбена објекта,
-Реконструисано осам стамбених јединица,
-Дванаест корисника остварило економски потицај за самодрживост.

