Дел.бр: 247/2018
Датум: 06.06.2018.
На основу Финансијскиг плана и програма рада за 2018. годину Завод за равноправност полова
ЈАВНИ КОНКУРС
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 2018. годину – Подстицајни 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 тв,
путем пропагандног материјала) жена предузетница;
- подршка пројектима који се баве промоцијом и маркетиншком промоцијом производа удружења.
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 400.000,00
динара (словима: четиристотинехиљададинара).
КРИТЕРИЈУМИ:
Комисија процењује и вреднује пројекте маркетиншких агенција применом следећих критеријума,
доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује програм (укупно највише до 20
бодова);
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и активности,
дужина трајања програма (до 10 бодова);
- могућност развијања програма/пројекта и његова одрживост (до 10 бодова);
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма/пројекта – допринос степену
унапређивања стања у области у којој се програм спроводи (највише 40 бодова по области за коју је
пријава поднета);
-

за област подстицаја развоја предузетничких иницијатива жена за агенције које се баве
маркетиншком промоцијом производа и услуга, а у чијем фокусу ће бити производи или услуге
жена предузетница, промоција изабраних бизнис планова/пословних идеја и осмишљавање
маркетиншке кампање за пласирање производа или услуга на тржиште (путем реклама на
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телевизији/радију, на друштвеним мрежама, гостовања на ТВ, израда пропагандног
материјала…).
3. Према економичности буџета и усклађености буџета са планираним активностима (укупно највише
40 бодова)

-

процена економичности буџета пројекта и усклађености буџета с планираним активностима
до 20 бодова);
висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс
односи (до 20 бодова).

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.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава маркетиншких агенција на
јавни конкурс применом критеријума из Правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од
дана истека рока за подношење пријава.
Листе из става 1 овог члана објављују се на интернет страници Завода и учесници јавног конкурса
имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног
објављивања.
На листу из става 1 овог члана учесници јавног конкурса имају право приговора у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу става 1 овог члана доноси Комисија у року од
15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору и висини средстава која је коначна, доноси директорка Завода – у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања листе
вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс.
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Одлука се објављује на интернет страници 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 14.06.2018. 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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