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САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2016. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
У складу са чланом 10. Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за
финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању Пројеката који се финансирају из фондова
Европске уније (''Службени лист АПВ'', број: 55/2016 ) (у даљем тексту Одлука), а у вези са Јавним
конкурсом за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће
у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (''Службени лист АПВ'',
број 56/2016) ( у даљем тексту Јавни конкурс), Покрајински секретаријат за финансије саопштава
да је на Јавни конкурс примљено 29 пријава.
Kомисија за разматрање Пријава за доделу средстава на Јавни конкурс за доделу средстава
Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који
се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: Комисија) је вредновала пријаве и
предлагала средства за доделу према редоследу пријема пријава у Покрајински секретаријат за
финансије. Kомисија је образована Решењем покрајинске секретарке за финансије бр. 102-4013761/2016-06-04 од 12. октобра 2016 године
До 22. новембра 2016. године, до седнице Комисије, било је примљено 20 потпуних
пријава. Пријаве су разматране и вредноване и то:
 Пријава за 1 пројекат није била у складу са условима конкурса . Подносилац ове пријаве је
град Сремска Митровица за индиректног корисника Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица .
 Пријава за 1 пројекат је вреднована са мање од 40 бодова и није ушла у даље разматрање.
Подносилац ове пријаве је Општина Рума.
 Пријава за 1 пројекат није ушла у даље разматрање јер су истом субјекту, Дунав Нет доо Нови
Сад, за 1 пројекат већ додељена средства.


По пријавама за 17 пројеката Комисија је
сачинила образложене Предлоге за доделу
средстава по Јавном конкурсу, а покрајинска секретарка је својим одлукама предлоге и
усвојила. На овај начин додељена су сва средства опредељена Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину за ову намену.
Са подносиоцима пријава закључиће се 17 уговора о додели средстава.

Због ограничених средстава у 2016. години за 9 благовремених пријава које су по
хронологији пристизања примљене након 22. новембра 2016. године, расположивих средстава за
доделу није било.
Преглед пројеката које је подржао као и Преглед пројеката које због ограничених средстава у
2016. години није подржао Покрајински секретаријат за финансије дат је у прилогу овог
Саопштења.

Редни
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ЈЕ У 2016. ГОДИНИ ПОДРЖАО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
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3

Општина Житиште

Оснивање канцеларије за прекогранични развој

РЦР ''Банат'' Зрењанин

Заједничко управљање ризицима од поплава

Oпштина Стара Пазова

Развој иновативних социјалних услуга заједнице
за угрожене групе у Старој Пазови

''Иносенс'' доо Нови Сад

Персонилизовани сервиси за подршку имплементацији

општина Ириг

Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са
инвалидитетом кроз увођење нових социјалних услуга

''Дунавнет'' доо Нови Сад

Нови концепт рада државне администрације базиране на
урбаним мобилним сервисима креираним у сарадњи са
грађанима

општина Алибунар

Сладак викенд на девојачком бунару
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Удружење ''Центар локалне
демократије '' Суботица

Регионална платформа за учешће и дијалог младих Балкана

9

''EIPIX ENTERTAINMENT'' доо
Нови Сад

Chronicles of the overworld

10

Факултет за менаџмент
Сремски Карловци

Виртуелна сценографија

11

Природно математички
факултет Нови Сад

Решење за садашње и будуће емергенте загађујуће материје у
управљању земљишним и водним ресурсима

Општина Шид

Одговор на ванредне ситуације

Општина Рума

Унапређење социјалне инклузије особа са интелектуалним и
менталним сметњама

удружење ''НОВА +'' Панчево

Ка стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници за
особе које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом у Србији

ФТН Нови Сад

Европска ноћ истраживача

Црвени крст Сремска
Митровица

Границе без ограничења

Општина Шид
за индиректног корисника
Центар за социјални рад

Границе без ограничења

12
13

14
15
16

17

ДОДЕЉЕНО У
ДИНАРИМА

4

1.443.415,40
1.794.654,27
1.100.000,00
650.000,00
1.862.819,57

700.000,00

2.051.337,44
299.701,29

650.000,00

205.345,73

1.100.000,00
3.000.000,00
2.051.337,44

209.410,76
338.752,70
490.887,95

2.051.337,45
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ЗБОГ ОГРАНИЧЕНИХ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ НИЈЕ ПОДРЖАО ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
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ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
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удружење СТАВ+ Суботица

Ка стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници
за особе које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом у Србији

Научни институт за прехрамбене технологије
Нови Сад
општина Кањижа
град Панчево
град Зрењанин
кластер ЕКОПАНОНИЈА Нови Сад
општина Ковачица
удружење Црвена линија Нови Сад
Универзитет у Новом Саду

Утицај микробиома на баланс енергије и развој мозга
Реконфигурација и методе промоције руралног туризма у
Банату
Банатско сунце за све
Хала сајмова Баната
Cosmenerg
Побољшање услуга социјалне заштите за особе са
инвалидитетом у Ковачици
Ка стандардизацији пружања социјалних услуга у заједници
за особе које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом у Србији
К-FORCE

