Дел. број: 94/2013
Датум: 08.07.2013.
На основу Финансијског плана за 2013. годину, Покрајински завод за равноправност
полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ
Покрајински завод за равноправност полова додељује бесповратна средства локалним
самоуправама на територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту:
Локална самоуправа) у укупном износу 1.300.000,00 динара (словима:
милионтристахиљададинара) предвиђена Финансијским планом Завода за
равноправност полова за 2013. годину, Активност 2.2 – Информатичка обука жена на
селу.
Средства се додељују локалним самоуправама на територији Аутономне Покрајине
Војводине за пројекте Информaтичке обуке које су намењене сеоским женама у АПВ.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА :

 подстицање унапређења положаја жена на селу
 подршка сеоским женама да, путем информатичког описмењавања, унапреде
сопствене предузетничке особине за активно учествовање на тржишту рада
 подршка локалних самоуправа сеоским женама да стечено знање и вештине
примене за развојне политике и ревитализацију села
 подизање капацитета локалне самоуправе за унапређење политике једнаких
могућности
УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право на учешће имају локалне самоуправе на територији АП Војводине
2. Локална самоуправа може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених
средстава не може бити већа од 130.000,00 динара (словима:стотридесетхиљададинара);
3. Локалне самоуправе на територији АПВ могу аплицирати са пројектом
„Информатичка обука за жене на селу “
4. Конкурсна документацијa 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, Бул.
Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком ''Конкурс за
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доделу бесповратних средстава локалним самоуправама на територији АП Војводине за
финансирање пројеката у области информатичке обуке''
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.
Предност при одлучивању имају локалне самоуправе које:
- обезбеде најадекватније услове за информатичке обуке сеоских жена у
информатичким кабинетима сеоских школа
- обезбеде сопствено учешће у реализацији пројекта
7. Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта подносилац пројекта се
позива да потпише уговор са Покрајинским заводом за равноправност полова. Уколико
се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од
дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације
пројекта.
Конкурс је отворен до 15. септембра 2013. године, односно до утрошка средстава
предвиђених за ову намену.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у
Покрајинском заводу за равноправност полова на бројеве телефона: 021/6615-133 и
021/6615-177 и на имејл адресe: zavod.ravnopravnost@gmail.com и
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs
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