На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину
(''Службени лист АПВ'' број: 39/2012
и 26/2013-ребаланс) и Програма мера за
спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013.
години, који је Влада АП Војводине усвојила решењем број 104-320-22/2013 на седници
одржаној 04. септембра 2013. године:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
расписује
КОНКУРС
за пријаву манифестација за доделу финансијске подршке организаторимa
манифестација типа сајмова и изложби везаних за пољопривредну производњу и локално
– традиционалних манифестација из надлежности Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.
1. Предмет и циљ конкурса
је додела финансијске подршке Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводине за организацију манифестација у 2013.
години, у циљу јачања и подизања капацитета руралне средине, повезивање
пољопривредника, руралног становништва, промоција руралне средине и
пољопривредних призвода ради бољег позиционирања на тржишту.
2. Врста манифестација које ће се финансирати и врста корисника.
1. Манифестације типа сајмова и изложби, које су везане за пољопривреду, прераду
пољопривредних производа, исхрану и рурални развој,
КОРИСНИЦИ ПОДРШКЕ – општине са територије АП Војводине, удружења
грађана у чијем су делокругу пољопривреде активности и рурални развој, осим
удружења грађана који се баве сточарском производњом.
2. За локално – традиционалне манифестације – са сврхом презентације културне
баштине, очувања традиционалних заната, очување производње локалних
производа .
КОРИСНИЦИ ПОДРШКЕ општине са територије АП Војводине, удружења
грађана која се баве пољопривредном производњом, удружења грађана која
негују традициналне вредности и баве се очувањем старих заната на селу и
локалне акционе групе ( ЛАГ-ови).
3. Посебни услови за подршку
Посебни услови за подршку манифестацијама дефинисани су у “Правилнику о
додели средстава из програма мера за спровођење пољопривредне политике за
развој села“, који су основ за бодовање и квалификованости пријаве за
финанисрање
4. Поступак за остваривање подршке
Организатор манифестације Секретаријату подноси Пријаву за доделу подршке за
одржавање манифестације,
Приликом подношења Пријаве за доделу подршке за одржавање
манифестације организатор у зависности од врсте манифестације подноси
још и следећа документа:
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На основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који је
ступио на снагу 17.јула 2013.године, правна лица којима се врши пренос
средстава из буџета,отварају посебан наменски динарски рачун код Управе
за трезор за та средства .



У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца Пријаве
затражи додатну документацију.

5. Исплата средстава
- Разматрање приспелих Пријава вршиће Комисија коју образује покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- Додела средстава вршиће се по основу приспелих пријава, до утрошка
средстава опредељених за ову намену
- Исплата средстава вршиће се на основу Уговора Секретаријата и корисника
средстава.
6. Износ средстава
Укупан износ средстава намењен за подршку организаторима
износи 15.998.000,00 динара

манифестација

7. Надзор над корисницима средстава организаторима манифестација
-

Корисници су дужни да чувају дупликате Пријаве
документацију четири године од дана подношења Пријаве,

као

и

пратећу

-

Организатор манифестације коме су одобрена средства за одржавање
манифестације има обавезу да током трајања манифестације на видном
месту истакне да је Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводине обезбедио финансиjску
подршку.

8. Трајање конкурса, потребни обрасци и слање Пријаве за одржавање
манифестације.
-

Конкурс је отворен закључно са 22.11. 2013. године.

-

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

-

Пријава се подноси искључиво на:
а) Образцу: „ Пријава за доделу финансијске подршке“,
б) Образцу „Финансијског плана организовања манифестације“ и
ц) Образцу „ Листа чланова удружења“ за врсту манифестација за коју је ова
листа неопходна.
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Секретаријата

Организатор манифестације подноси Пријаву са свом
потребном документацијом,
искључиво поштом, на адресу
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са
назнаком
„КОНКУРС
ЗА
ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
ОРГАНИЗАТОРИМА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ “ и „НЕ ОТВАРАТИ“.
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-13.
Конкурсна документација се не враћa

