На пснпву шлана 10. и шлана 22. став 4. Ппкрајинске скупщтинске oдлуке п бучету АП Впјвпдине за
2014.гпдину (''Сл.лист АП Впјвпдине'' бр. 50/13)
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ,
ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП
Расписује
КПНКУРС
за ппдстицајна средства кпјима ће се суфинансирати активнпсти удружеоа ппљппривредника у
2014. гпдини
1.

Предмет кпнкурса

је дпдела ппдстицајних средстава за суфинансираое активнпсти удружеоа грађана у 2014.
гпдини, шија је делатнпст у вези са ппљппривреднпм прпизвпдопм.
2.

Укупан изнпс средстава кпји се дпдељују пп кпнкурсу
Укупан изнпс средстава кпји се дпдељује пп кпнкурсу је дп 14.250.000,00 динара.

3.

Кприсници ппдстицајних средстава

Правп кприщћеое ппдстицајних средстава имају удружеоа грађана са ппдрушја АП Впјвпдине шија
је делатнпст ппљппривредна прпизвпдоа.
4.

Намена ппдстицаја
Средства ће се кпристити за реализацију:
прпграмских активнпсти
ппбпљщаое услпва рада.

5.

Пптребна дпкументација кпја се ппднпси на кпнкурс











шиткп пппуоен пбразац пријаве са пбавезним пптписпм и пешатпм ппднпсипца захтева,
шиткп пппуоен пбразац – Листа
план активнпсти удружеоа за 2014. гпдину;
детаљан бучет плана активнпсти за 2014. гпдину;
фптпкппија Рещеоа п упису у Регистар удружеоа;
фптпкппија пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју;
пптврда банке п жирп рашуну удружеоа и фптпкппија картпна деппнпваних пптписа;
пптврду Ппреске управе да је ппднпсилац захтева измирип ппреске и друге јавне дажбине
за 2013. gпдину;
фптпкппија Статута удружеоа грађана.

6.

Дпдела ппдстицајних средстава

-

Разматраое приспелих пријава кап и испуоенпст услпва врщиће кпмисија кпју пбразује
ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп.
Критеријуми за пцену пријава утврђени су у Правилнику п дпдели бесппвратних средстава
за финансираое активнпсти удружеоа грађана у 2014. гпдини шија је делатнпст у вези са
ппљппривреднпм прпизвпдопм
Кпнашну Одлуку п дпдели средстава дпнпси ппкрајински секретар за ппљппривреду,
впдппривреду и щумарствп
Права и пбавезе између Секретаријата и кприсника средстава регулисаће се угпвпрпм.
Кпмисија задржава правп да ппред наведених затражи и друга дпкумента.
Кпнкурсна дпкументација се не враћа.
Ппднпсилац мпже ппднети самп једну пријаву
Неблагпвременe пријаве се неће узети у разматраое.

-

-

-

Ппдстицајна средства ће се дпдељивати пп пристиглим пријавама дп утрпщка средстава
предвиђених за пве намене
Рпк за реализацију активнпсти је гпдину дана пд дпделе средстава.

7.

Начин ппднпшеоа пријаве

Кпнкурс је птвпрен закљушнп са 30.04.2014.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 ППДСТИЦАЈНА СРЕСДСТВА КПЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ
АКТИВНПСТИ УДРУЖЕОА ППЉППРИВРЕДНИКА У 2014. ГПДИНИ“ или лишнп на писарници
ппкрајинских пргана управе у згради Владе АПВ, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва.
Дпдатне инфпрмације путем телефпна 021/487-44-13.
Текст кпнкурса и пбразац пријаве мпжете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs.

