Република Србија

ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
ОКВИРУ ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ“
Општи циљ конкурса је подстицање међународне и регионалне сарадње и промоција
вредности на којима је заснована Европска унија.
Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима у даљем развоју и
промовисању активног грађанства, учешћа у изградњи јединственог европског
идентитета, неговању припадништва Европској унији, унапређењу толеранције,
разумевања и интеркултуралног дијалога, те поштовање и промовисање разноликости.
Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва,
регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике
Србије, а које су носиоци пројеката или партнери на пројектима који су одобрени и
уговорени у оквиру програма Европске уније „Европа за грађане и грађанке“ у 2013.
години и чије активности су у току у тренутку подношења пријаве.
Право учешћа на конкурсу имају само носиоци пројеката или партнери на пројектима који
захтевају обавезно кофинансирање (Budget-based financing).
Начин достављања - Захтев за суфинансирање пројеката треба доставити на посебном
обрасцу, у затвореној коверти на адресу: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом,
Палата Србија, Булевар Михаjла Пупина 2, Источни улаз, 11000 Београд, искључиво
поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом.
Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 10. до 24. априла 2014. године.
Детаљније информације о условима конкурса и потребну конкурсну документацију
можете наћи на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, у
оквиру следећих докумената:
1. Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за
информацију
2. Образац захтева за суфинансирање пројеката
3. Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање
4. Образац предлога буџета
За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити Канцеларији за сарадњу са
цивилним
друштвом,
искључиво
електронском
поштом
на
адресу:
djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs.

