
 
 
На основу Финансијског плана за 2014. годину Покрајински завод за равноправност полова 
расписује: 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОВЕЋАЊА ТУРИСТИЧКОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА СЕОСКИХ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - УПОЗНАЈМО ВОЈВОДИНУ 
 

Покрајински завод за равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара (словима: jeданмилиондинара) предвиђена Финансијским 
планом Завода за равноправност полова за 2014. годину - Активност 2 за финансирање 
пројеката у области  повећања туристичког потенцијала сеоских женских организација-
Упознајмо Војводину.  
Средства се додељују регистрованим сеоским женским организацијама у АП Војводини. 
 
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 
 - афирмација сеоског женског активизма и стваралаштва кроз практичне политике 
- повећање нивоа знања сеоских женских организација о војвођанским туристичким 
потенцијалима и дестинацијама  
- подстицање сарадње сеоских женских организација и локалних институционалних 
механизама за равноправност полова у циљу повећања туристичких потенцијала сеоских 
женских организација у АП Војводини 
- подршка развијању капацитета организација за оснаживање жена у области органске 
производње, 
- подстицање сарадње, размене искустава и умрежавања сеоских женских организација из 
различитих делова у АП Војводини. 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА: 
 
1. Право на учешће имају сеоске женске организације у АП Војводини које у програму рада 
имају локалне манифестације и/или етно куће 
 
2. Предност приликом конкурисања имају женске сеоске организације које ће пројектне 
активности реализовати у партнерству са локалним Комисијама/Саветима за равноправност 
полова 
 
3. Женске сеоске организације могу аплицирати само са једним пројектом, у висини 
тражених средстава до 100.000,00 динара (словима: стохиљададинара); 
 
4. Женске сеоске организације достављају следећу документацију: 
- попуњен конкурсни образац  
- решење о регистрацији 
- доказ о организованој локалној манифестацији 
- буџет пројекта 
- одлуку организације о плану и програму реализације пројекта 
 
Конкурсна документација се може преузети на сајту Завода за равноправност полова 
www.ravnopravnost.org.rs  
 
Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на 
адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
6/IV, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком ''Конкурс за финансирање 

http://www.ravnopravnost.org.rs


пројеката у области повећања туристичког потенцијала сеоских женских организација – 
упознајмо Војводину“, са ознаком Не отварати 
 
5. 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 
 
6. Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси директорка Покрајинског 
завода за равноправност полова на предлог Комисије 
   
7. Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта подносилац пројекта се позива да 
потпише уговор са Заводом за равноправност полова. Уколико се подносилац пројекта не 
одазове позиву за потписивање уговора у року 15 дана од дана обавештења да је пројекат 
одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта. 
 
Конкурс је отворен до понедељка 25. августа 2014. године. 
  
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Покрајинском 
заводу за равноправност полова на бројеве телефона: 021/66 15 133, 021/66 15 77, или путем 
електронске адресе: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, zavod.ravnopravnost@gmail.com  
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