На пснпву Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2014. гпдину
(''Службени лист АПВ'' брпј 50/13) и Прпграма мера ппдрщке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике за развпј села на теритприји АП Впјвпдине у 2014.
гпдини(''Службени лист АПВ'' брпј 14/14),Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду,
впдппривреду и щумарствп расписује

КПНКУРС
ЗА
OДРЖАВАОЕ ТРАДИЦИПНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

1. Предмет
Предмет кпнкурса јe дпдела ппдстицајних средстава кпјима ће се суфинансирати
ппдрщкa прганизпваоа традиципналних манифестација у 2014. гпдини, у циљу јашаоа и
ппдизаоа капацитета руралне средине, ппвезиваое ппљппривредника, прпмпција
руралне средине и ппљппривредних прпизвпда ради бпљег ппзиципнираоа на тржищту.
Укупан изнпс средстава намеоен за ппдрщку прганизатприма манифестација
изнпси 11.000.000,00 динара.
2. Врсте манифестација и кприсници
1. Наушнп–струшне манифестације, везане за пбласт: ппљппривреде, прераду,
сигурнпст хране и квалитет прпизвпда, прганизпваое ппљппривредних
прпизвпђаша кап и рурални развпј.
Kприсници: пбразпвне устанпве и наушнп – истраживашке устанпве.
2. Манифестације типа сајмпва и излпжби, кпје су везане за ппљппривреду, прераду
ппљппривредних прпизвпда, исхрану, рурални развпј, кпје имају едукативни
карактер.
Kприсници: ппщтине са теритприје АП Впјвпдине, удружеоа грађана у шијем су
делпкругу ппљппривредне активнпсти и рурални развпј, псим удружеоа грађана
кпја се баве стпшарскпм прпизвпдопм.
3. За лпкалнп–традиципналне манифестације са сврхпм пшуваоа традиципналних
заната, пшуваоа прпизвпдое лпкалних прпизвпда кпје имају едукативни карактер.
Kприсници: ппщтине са теритприје АП Впјвпдине, удружеоа грађана кпја се баве
ппљппривреднпм прпизвпдопм, негују традициналне вреднпсти и баве се
пшуваоем старих заната на селу и лпкалне акципне групе (ЛАГ-пви).
3. Ппсебни услпви
Ппсебни услпви за ппдрщку манифестацијама дефинисани су у “Правилнику п
дпдели средстава из прпграма мера за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике за развпј
села“, кпји су пснпв за бпдпваое и квалификпванпсти пријаве за финансираое.

4. Ппступак пдлучиваоа п дпдели средстава
Приликпм ппднпщеоа Пријаве за дпделу ппдрщке за пдржаваое манифестације,
прганизатпр, у зависнпсти пд врсте манифестације, ппднпси и следећа дпкумента:
пбавезна дпкументација
(пзнашити дпкументе кпји су прилпжени уз
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У слушају пптребе, Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве
затражи дпдатну дпкументацију.
Разматраое приспелих пријава врщиће Кпмисија кпју пбразује ппкрајински
секретар.
Дпдела средстава врщиће се пп пснпву приспелих пријава, дп утрпщка средстава
ппредељених за пву намену.
Исплата средстава врщиће се на пснпву угпвпра Секретаријата и кприсника
средстава.

5. Надзпр
Кприсници средстава су дужни да шувају дупликате пријаве кап и пратећу
дпкументацију шетири гпдине пд дана ппднпщеоа пријаве.
Организатпр манифестације кпме су пдпбрена средства за пдржаваое
манифестације, има пбавезу да на истакнутп местп тпкпм трајаоа манифестације пгласи
финансијску ппдрщку Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и
щумарствп.
6. Начин ппднпшеоа пријаве
Кпнкурс је птвпрен закљушнп са 31.07. 2014. гпдине.
Пријаве са пптребнпм дпкументацијпм дпставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нпви Сад
са назнакпм:
„КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРГАНИЗАТПРИМА МАНИФЕСТАЦИЈА У 2014.
ГПДИНИ“ и „НЕ ПТВАРАТИ“.
или лишнп на писарници ппкрајинских пргана управе у згради Владе АП Впјвпдине, свакпг
раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва.
Све дпдатне инфпрмације мпжете дпбити путем телефпна брпј: 021/487-4601.
Текст кпнкурса и пбразац пријаве мпже се преузети са: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Неблагпвремене и непптпуне пријаве се неће узети у разматраое.
Кпнкурсна дпкументација се не враћa

