
                                          

На основу Финансијскoг плана за 2017. годину Завод за равноправност полова расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАРКЕТИНШКИМ И КОНСУЛТАНТСКИМ АГЕНЦИЈАМА ЗА

ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНШКУ ОБРАДУ ПРОИЗВОДА ЖЕНА ПРЕДУЗЕТНИЦА

Завод за  равноправност  полова додељује  бесповратна средства  у  укупном износу  од 2.000.000,00
динара (словима:  двамилионадинара) предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност
полова за 2017. годину – Едукативни програми. 

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА: 

-  промоција бизнис планова/пословних идеја и маркетиншка кампања за пласирање производа или
услуга на тржиште (путем реклама на телевизији/радију, на друштвеним мрежама, гостовањима на
телевизији, пропагандни материјал) жена предузетница

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

1.  Право учешћа на Конкурсу имају  регистроване маркетиншке/консултантске агенције са територије
АП Војводине.
2. Агенције могу аплицирати само са једним пројектом, у висини тражених средстава до 300.000,00
динара (словима: тристотинехиљададинара)

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица конкурсни образац уз опис пројекта
(3 примерка )
- Фотокопију решења о регистрацији
- Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)

Пријаве на Конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу:
Завод  за  равноправност  полова,  Нови  Сад,  Бул.  Михајла  Пупина  6/IV,  поштом или  лично на  горе
наведену адресу са назнаком “Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава маркетиншким и
консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена предузетница”  са
назнаком  Не отварати.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за равноправност полова 
www.ravnopravnost.org.rs

Неће се узимати неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису
поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Конкурса.
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ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси директорка Завода за равноправност
полова на предлог Комисије.

Одлука  о  додели  средстава  по  истеку  Конкурса  биће  објављена  на  сајту  Завода,  након  чега  се
подносилац  пријаве  коме се  одобре  средства  позива  да  потпише  уговор.  Уколико  се  подносилац
пријаве 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 22.06.2017. године

Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Заводу за равноправност
полова на телефоне: 021/6615-133, 021/6617-177 или мејлом: zavod.ravnopravnost  @gmail.com
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