На основу члана 9. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске
oдлуке о буџету АП Војводине за 2010.годину (''Сл.лист АП Војводине''
бр. 20/09)
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Расписује
КОНКУРС
За доделу бесповратних средстава у укупном износу до
10.000.000,00 динара, којима ће се финансирати активности удружења
грађана у 2010. години, чија је делатност везана за пољопривредну
производњу.
Средства ће се користити за реализацију следећих активности:
1. Одржавање традиционалних манифестација (код ове
активности средства ће се додељивати и за рефундацију
трошкова насталих током 2010 године).
2. Реализацију програмских активности удружења грађана,
осим програма везаних за едукацију чланова удружења.
3. Побољшање услова рада удружења грађана (израду
пројектно техниче документације, адаптацију објеката
удружења, набавку опреме).
4. Издавање и штампање публикација, новина, брошура
везаних за пољопривредну производњу.
Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се из
буџета АП Војводине до 100% вредности пројекта.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају удружења грађана са подручја АП
Војводине чија је делатност везана за пољопривредну производњу
изузев удружења која су користила подстицајна средства овог
Секретаријата а нису оправдала наменско и законито коришћење тих
средстава.
Потребна документација:
1. Пријава на конкурс.
2. Кратак опис пројекта.
3. Фотокопија Решења о упису у Регистар удружења грађана.
4. Фотокопија ПИБ образца.
5. Фотокопија картона депонованих потписа.
6. Фотокопија Статута удружења грађана.
7. Фотокопија личне карте одговорног лица.
У случају потребе, Секретаријат задржава
подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
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Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава
регулисаће се уговором.
Дознаке средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у
буџет АП Војводине.
Рок за реализацију одобрених пројеката је годину дана од дознаке
средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у
Покрајинском
секретаријату
за
пољoпривреду,
водопривреду
и
шумарство, први спрат канцеларија 47 или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs. Пријава на конкурс са осталом потребном
документацијом подноси се закључно са 25. октобром 2010. године,
на адресу:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „Конкурс за финансирање активности удружења
грађана.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-13

ПРИЈАВА
на конкурс за доделу средстава за унапређење рада удружења грађана на
територији АП Војводине у 2010. години:
Пријава на конкурс се подноси за:






1. Одржавање традиционалних манифестација
2. Реализација програмских активности удружења грађана
3. Побољшање услова рада удружења грађана
4. Издавање и штампање публикација везаних за пољопривредну производњу
(обележити одговарајуће)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о подносиоцу пријаве

Назив удружења грађана које
подноси пријаву
Улица и број
Поштански број и место
Град / Општина
e-mail:
Матични број подносиоца
ПИБ подносиоца
Назив пословне банке и број
рачуна на који ће се извршити
уплата средстава
Име и презиме председника
удружења грађана
Име:
Име и презиме лица за контакт

телефон:
мобилни
телефон:
2. Подаци о пројекту

Назив пројекта
Место реализације пројекта
Вредност пројекта (дин.)
Износ (дин.) тражен од
секретаријата
Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној
документацији истинити и веродостојни.
Подносилац пријаве:
М.П.
Датум:__________2010. год.

__________________

