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Број: 128-90-721/2011

Дана: 12. јул 2011.год.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за
прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница,
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају
очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2011. години, у оквиру
пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

I

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 8.874.000,00 динара.
II УСЛОВИ КОНКУРСА
Рок за подношење пријава је 10. август 2011. године.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица –
организације, удружења и асоцијације са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне
толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији пројекти су
усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној
Покрајини Војводини;
Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај
поднетог предлога пројекта, односно манифестације, начин реализације и
конкретни ефекти које ће пројекат или манифестација остварити;
Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти,
односно манифестације, који се односе на развијање, очување и неговање духа
међунационалне толеранције код младих;
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као
ни пријаве које нису предмет Конкурса;
Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносилаца којима су
додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису
измирили преузете обавезе по тим конкурсима;
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи
додатну документацију и информације или изађе на лице места, односно да за
доделу средстава одреди испуњење додатних услова;
Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
Против ових одлука Секретаријата не може се уложити правни лек;
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

III

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
•

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата.
Конкурсна документација се може преузети од 12. јула 2011. године у
просторијама Секретаријата или на wеб адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

•

Уз
1.
2.
3.

•

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне
заједнице који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;

•

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у
Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 16
ЗА КОНКУРС

пријаву се обавезно подноси :
Званичан доказ о регистрацији организације;
Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
Званичан доказ о отвореном рачуну у банци (Уговор са банком и сл.).

Резултати конкурса се
„Службеном листу АПВ“.
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