
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПАНОНКЕ"
Почело лиценцирање радионице

Поводом склопљеног уговора
између Града и удружења гра-
ђана „Панонке" за пројекат ли-
ценцирања радионице која ће
се спроводити у сарадњи са
„Етно мрежом", Јелена Бати-
нић, чланица Градског већа за-
дужена за привреду и приват-
но предузетништво, и Биљана
Миладиновић из Одељења за
локални економски развој Се-
кретаријата за привреду посе-
тиле су чланице овог удружења
у просторијама Дома омлади-
не, у уторак, 20. октобра.

- Кроз овакве пројекте по-
диже се квалитет производа и
стандард услуга које се пру-
жају, негује се традиција и по-
већава могућност самозапо-
шљавања жена. У буџету је за
пројекат било предвиђено ми-
лион динара, а „Панонке" су
конкурисале са захтевом за
996.000. С обзиром на то да су
у питању значајна финансиј-
ска средства, верујем да ће им
много значити. То је једна од
ситуација када се сматра да је
боље новчано помоћи један
пројекат који ће знатно поди-
ћи капацитет неког удружења,
него да се финансира више
мањих - рекла је Биљана Ми-
ладиновић.

Пројектом је предвиђено
добијање лиценце за радиони-
цу за израду традиционалних
рукотворина, као и за опрема-
ње простора, набавку матери-
јала и опреме за рад, обуку за
нецање, израду рукотворина
уз менторство и покретање
поступка за номиновање „Ба-
натске шаре Јованке Позна-
нов" за Националну листу не-
материјалног културног на-
слеђа Србије, организовање
изложбе си маркетиншке ак-
тивности.

- Знам да ће ова радионица
оправдати сва уложена сред-
ства тако што ће им то отвори-

ти пут ка високом друштву, Јер
ће ове производе са задовољ-
ством носити дипломате. То ће
их подсећати на једну забора-
вљену „Банатску шару". Преко
„Етно мреже" моћи ће на било
ком сајму да виде, купе или
наруче неке посебне производе
- казала је Јелена Батинић.

Лиценцирана радионица до-
приноси очувању традицио-
налних техника израде руко-
творина и успостављању стан-
дарда у њиховој производњи.
Овај уговор склопљен је 28.
септембра 2015. године.

С. П.
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