ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ ПРИВРЕДНЕ
КОМОРЕ И ОПШТИНА НА ПРУЖАЊУ
ПОДРШКЕ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ (КООПЛОКАЛ)
Пројекат јачања сарадње Привредне коморе и општина на пружању подршке економском
развоју на локалном нивоу финансиран је од стране Giz – Deutscje Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у оквиру пројекта КооПЛокал – Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbН. Водећи имплементатор пројекта је Привредна комора
Републике Српске – Подручна Привредна комора Бања Лука, а партнери Општина Прњавор,
Општина Србац и Општина Лакташи.
Укупна вриједност пројекта износи 108.408 КМ. Имплементација пројекта отпочета је у мају
2017. године, а предвиђени рок завршетка је јануар 2018. године. Пројектне активности се
одвијају на локацији подручја три општине, Прњавор, Србац и Лакташи.
Општи циљ пројекта КООПЛокал је давање доприноса јачању конкурентности МСП
унапређењем управљачких капацитета за локални економски развој општина Прњавор, Србац и
Лакташи кроз изградњу и увођење инструмената економског развоја на локалном нивоу и
пружање подршке приватно-јавном дијалогу и међуопштинској сарадњи.
Кроз пројекат КООПЛокал биће остварена три специфична циља, и то:
 допринос јачању сарадње између Привредне коморе као представника пословне заједнице
и јединица локалне самоуправе, те јачању међуопштинске сарадње на подручју дјеловања
коморе Бања Лука;
 допринос унапријеђењу локалног привредног амбијента и побољшању имиџа локалних
заједница и привлачењу инвестиција кроз изградњу и увођење инструмената економског
развоја на локалном нивоу; и
 допринос развоју капацитета јединица локалне самоуправе за боље разумијевање и
реаговање на динамику и изазове приватног сектора.
Очекивани резултати пројекта:
 унапријеђен ниво сарадње између општина Прњавор, Лакташи и Србац и ППК БЛ;
 унапријеђени капацитети општина Прњавор, Лакташи и Србац и ППК БЛ за управљање
пројектима;
 пословна заједница и општа јавност упозната са циљевима и резултатима пројекта;

 креиран стандардизован пакет услуга ППК БЛ "Услуге за подршку ЈЛС при привлачењу
инвестиција" као инструмент побољшања имиџа локалних заједница и привлачења
инвестиција;
 уведен инструмент међуопштинске сарадње и сарадње ЈЛС са Комором у смјеру
унапређења локалног привредног амбијента;

