Република Србија

ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвомВладе Републике Србије објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВАЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ИЛИ ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАТОРА А КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ПРУЖAЊУ
ПOМOЋИ УГРOЖEНИМA У ПOДРУЧJИМA ПОГОЂЕНИМПOПЛAВAМA
Општи циљ конкурса је пружaње пoмoћи угрoжeнимa у пoдручjимa погођеним
пoплaвaма и подстицање сарадње и координације у раду локалних самоуправа и
организација цивилног друштва у санирању последица од поплава.
Специфичан циљ конкурса је обезбеђивање подршке организацијама цивилног друштва,
које су одиграле важну улогу у тренутку када су нашу земљу погодиле катастрофалне
поплаве, као кључним партнерима у процесупружање даље подршке становништву у
поплављеним подручјима.
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 којима су додељена средстваЕвропске уније или
других међународних донатора, а који су намењени пружaњу пoмoћи угрoжeнимa у
пoдручjимa погођеним пoплaвaмаили санацији штете настале у пoдручjимa погођеним
пoплaвaмa.
Начин достављања - Захтев за суфинансирањепројеката 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 захтеваза суфинансирање је од 10. септембра до 31.октобра 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 у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу
кoнтaктирaти Сању Атанасковић, саветницу у Групи за међународну сарадњу и европске
интеграције на: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rsили путем тeлeфoнa на 011 3130
968.

