ОПШТИ КРИТЕРИУМИ
Со овие Критериуми се утврдува начинот на финансирање на спортски
и младински програми, проекти, активности и манифестации од јавен
интерес за Град Скопје.
Средствата за финансирање на јавниот интерес во спортот и младите
се обезбедуваат со Буџетот на Град Скопје и се утврдуваат со годишната
програма.
Критериумите за финансирање на програми, проекти, активности и
манифестации од интерес за Град Скопје за 2019 година, ќе ги утврдува
Комисијата за распордување на буџетски средства која ќе утврди
критериуми за предност на родово сензитивни програми, проекти,
активности и манифестации, за во следните дејности:
1. ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
Градот Скопје ќе ги финансира традиционалните спортски приредби и
манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен
карактер, со цел зачувување на контиунитетот на вакви манифестации за
што има интерес од граѓаните и се во интерес на развојот на спортот во
градот Скопје, со средства од Буџетот на Град Скопје, распоредени на
организаторот (национална спортска федерација, или членка на
национална спортска федерација).
Самото име традиционални спортски манифестации укажува дека
Градот Скопје ќе финансира манифестации што имаат традиција од
најмалку пет години, и оставиле значаен белег во развојот на спортот во
Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на одржани традиционални манифестации до 10 години, до 20
години, до 30 години, до 40 години, до 50 години и над 50 години;
- Дали се во календарот на меѓународна спортска асоцијација, во
изминативе десет години, со статус и категорија на меѓународен натпревар;
- Дали имаат родово сензитивни програми и проекти;
- Број на земји учеснички;
- Број на спортистки и спортисти;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи;
- Манифестацијата е од регионален или национален карактер, со ограничен
број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната
самоуправа и Градот Скопје.
Организаторот на традиционалната спортска манифестација кој конкурира
за добивање на средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програми и проекти за организација на спортска приредба или
манифестација родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Организациски одбор на манифестацијата;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.

2. МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОСОБЕН ИНТЕРЕС НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Во областа на манифестации од особен интерес, Градот Скопје ќе ги
финансира програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани
спортски субјекти и субјектите што организираат спортски активности кај
лицата со посебни потреби, и кои ќе достават програми, проекти и
активности за организирање на манифестации и спортски настани од
особен интерес за Град Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Дали се во календарот на меѓународна спортска асоцијација, во
изминативе десет години, со статус и категорија на меѓународен натпревар;
- Број на спортистки и спортисти;
- Манифестацијата е од регионален или национален карактер, со ограничен
број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната
самоуправа и Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
Организаторот на манифестацијата од особен интерес кој конкурира за
добивање на средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програми и проекти за организација на спортска приредба или
манифестација родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Организациски одбор на манифестацијата;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.
3. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ДРУГИ СПОРТСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ГРАД СКОПЈЕ
Градот Скопје ќе ги финансира програмите, проектите и активностите за
реализирање посебни програми во создавање услови за спроведување
спортски активности на спортистките и спортистите аматери, на учениците и
на младината, со посебен акцент врз реализирање на спортски активности
и натпревари во средните училишта на подрачјето на градот Скопје. Градот
Скопје ќе ги поддржува и родово сензитивните програми, проекти,
активности и манифестации.
Град Скопје ќе поддржува иницијативи и активности за одвивање и
развој на спортски дисциплини што не се присутни во Градот, а имаат
значајно место на врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот
живот на главните градови и големите урбани центри во светот.
Овозможување на поинтензивна комуникација на спортистките и
спортистите и нивните здруженија од збратимените градови, главните
градови и големите урбани центри во регионот и светот, заради
унапредување на меѓусебната соработка.
Град Скопје ќе поддржува и спортско-рекреативни активности кај лицата
со посебни потреби на подрачјето на градот Скопје.

Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на спортистки и спортисти учесници во активностите или
манифестациите во поднесените програми и проекти;
- Програмите и проектите се од регионален или национален карактер, со
ограничен број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната
самоуправа и Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
Организаторот или носителот на програмите и проектите на други спортски
организации од интерес за Град Скопје, кој конкурира за добивање на
средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програма за реализација на проекти, спортските активности и
манифестации родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Број на спортистки и спортисти, спортски екипи, училишни спортски екипи
кои ќе настапат во програмите, проектите, спортските натпревари,
спортските активности и манифестациите на подрачјето на градот Скопје.
4. ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО СПОРТОТ
(ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, АКТИВНОСТИ И
МАНИФЕСТАЦИИ)
Град Скопје ќе ги финансира програмите, проектите, активностите и
манифестациите што не се опфатени со претходни позиции на
горенаведените точки од општите критериуми, а што со својата актуелност,
атрактивност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на
програмските цели во областа на спортот на Град Скопје за 2019 година.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на спортистки и спортисти учесници во активностите или
манифестациите во поднесените програми и проекти;
- Програмите, проектите, активностите и манифестациите се од регионален
или национален карактер, со ограничен број на екипи и учесници од интерес
на единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
Организаторот на програмите, проектите, активностите и манифестациите
од дополнително утврдени активности, кој конкурира за добивање на
средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програма за реализација на проекти, спортски активности и манифестации
родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.

