На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за
2018. гпдину (''Службени лист АПВ'', брпј: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и шлана 43.
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени лист АПВ'', брпј: 37/2014, 54/2014
и 37/2016 и 29/2017), Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат), расписује

ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ
ТРПШКПВА КЛАСТЕР ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКАТА И НАБАВКУ ППРЕМЕ У
2018. ГПДИНИ
ЦИЉ
Циљ дпделе бесппвратних средстава је ппвећаое прпдуктивнпсти и кпнкурентнпсти кластер
прганизација (у даљем тексту: кластери) у АП Впјвпдини, крпз реализацију прпјеката и набавку
ппреме пд знашаја за развпј привредних и туристишких пптенцијала АП Впјвпдине.
Јавни кпнкурс за дпделу средстава представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат дпдељује бесппвратна средства у укупнпм изнпсу пд 12.000.000,00 динара, пд шега је
9.000.000,00 динара намеоенп за субвенципнисаое трпщкпва набавке ппреме (капиталне
субвенције), а 3.000.000,00 динара за субвенципнисаое трпщкпва реализације прпјеката (текуће
субвенције).
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Висина пдпбрених средстава мпже бити:

ЗА КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ДП 3 ГПДИНЕ ЗА:
1. Прпјекте у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највише 100.000,00 динара без ПДВ-а;
2. Ппрему у висини пд најмаое 100.000,00 динара дп највише 1.500.000,00 динара без ПДВа.

ЗА КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ПРЕКП 3 ГПДИНЕ ЗА:
1. Прпјекте у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највише 100.000,00 динара без ПДВ-а.

ЗА КЛАСТЕРЕ ЧИЈИ ЈЕ ПСНИВАЧ АП ВПЈВПДИНА И/ИЛИ ЈЕДНА И/ИЛИ ВИШЕ ЛПКАЛНИХ
САМПУПРАВА
1. Прпјекте у висини пд најмаое50.000.00 динара дп највише 100.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Ппрему у висини пд најмаое 100.000,00 динара дп највише 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Материјалне трпшкпве за редпван рад у висини дп највише 2.000.000,00 динара.
Субвенципнисани изнпс за прпјекте и набавку ппреме се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд укупне
вреднпсти за кластере кпји делатнпст пбављају дп 3 гпдине.
Субвенципнисани изнпс за прпјекте се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд укупне вреднпсти за
кластере кпји делатнпст пбављају прекп 3 гпдине.
Субвенципнисани изнпс за прпјекте и набавку ппреме се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд укупне
вреднпсти, а субвенципнисани изнпс за материјалне трпщкпве за редпван рад се пдпбрава у висини
дп 100 пдстп за кластере чији је пснивач АП Впјвпдина и/или једна и/или више лпкалних
сампуправа
ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу дефинисани су Правилникпм п дпдели средстава за
субвенципнисаое трпщкпва кластер прганизација за реализацију прпјеката и набавку ппреме у 2018.
гпдини (у даљем тексту: Правилник).
ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Пптребна дпкументација за Јавни кпнкурс прпписана је Правилникпм.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава уређени су Правилникпм.
ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА
Пријаве се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се мпгу преузети са интернет
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућпм дпкументацијпм
дпстављају у затвпренпј кпверти на адресу:
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са
назнакпм на лицу кпверте: „НЕ ПТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА КЛАСТЕР ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКАТА И НАБАВКУ
ППРЕМЕ У 2018. ГПДИНИ“ ппщтпм или лишнп Писарници ппкрајинских пргана управе Бул. Михајла
Пупина 16, радним данима пд 9 дп 14 сати.
Рпк за ппднпшеое пријава јe 06. август 2018. гпдине.
Одлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на интернет презентацији Секретаријата.
Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на брпј телефпна 021/487-4248, кап и на сајту Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs

