
Број: 138/2016
Датум: 18.04.2016.

На  основу  Финансијског  плана  за  2016.  годину  Покрајински  завод  за
равноправност полова расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Покрајински  завод  за  равноправност  полова  додељује  бесповратна  средства  у
укупном  износу  oд  600.000,00  динара  (словима:  шестстотинахиљададинара)
предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2016. годину
–  Подстицајне  активности –  Отворене  школе  едукације  у  области  органске
пољопривредне производње 
Средства  се  додељују  регистрованим  сеоским  женским  организацијама  у  АП
Војводини.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

-  унапређење капацита жена за интензивније укључивање у производњу органске
хране и развијање сопствених бизниса 
-  промоција модела економског оснаживања жена 
-  подстицање  чланица удружења жена на територији АП Војводине да покрену
поступак сертификације органске пољопривредне производње 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа имају сеоске женске организације на територији АП Војводине
које су похађале све нивое обука у области органске пољопривредне производње
које  су  организовали  Покрајински  секретаријат  за  привреду,  запошљавање  и
равноправност полова и Завод за равноправност полова

2.  Предност  приликом  конкурисања  имају  женске  сеоске  организације  на
територији АП Војводине које су покренуле Отворене школе едукације у области
органске пољопривредне производње 

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
- буџет пројекта
- одлуку организације о плану и програму реализације пројекта



Конкурсна  документација  може  се  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, Бул.
Михајла Пупина 6/IV,  поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком
''Конкурс  за доделу  бесповратних  средстава  за  финансирање  пројеката  у
области органске пољопривредне производње” 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. Конкурс је отворен до  10. маја 2016. године.
 
Све  додатне  информације  у  вези  са  реализацијом  Конкурса  могу  се  добити  у
Покрајинском заводу за равноправност полова на телефоне: 
021/66 15 133, 021/66 15 177
или мејлoм: zavod.ravnopravnost@gmail.com

mailto:zavod.ravnopravnost@gmail.com
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