Република Србија

ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

На основу члана 6. Закона о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, број
88/09), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења (,,Службени гласник
РС”, бр. 8/2012), Правилника о ближим условима и поступку додељивања средстава за
суфинансирање пројеката (,,Службени гласник РС”, бр. 6/2010 и 69/2010), и Одлуке о
расписавању конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе
очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре број: 401-00-47/2013-03 од 8. октобра
2013. године, директор Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
расписује
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању
веза матичне државе и дијаспоре
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:








Очување српског језика и писма, као и стандардизацију учења српског језика и
писма у дијаспори и успостављањe система за праћење унапређења очувања
српског језика и писма.
Истраживање и анализa услова живота, политичког, економског и социјалног
положаја дијаспорe у остваривању њихових законом загарантованих права, као и
истраживање потреба и ставова припадника дијаспоре и организовање едукација
које доприносе бољој повезаности дијаспоре са матицом, као и јачању капацитета
организација и удружења у дијаспори и јачању њихових капацитета и активности
на Интернету.
Повезивање, информисање и комуникација са међународним и регионалним
организацијама које се у оквиру своје надлежности баве побољшањем положаја
мањина, етничких заједница, односно српског народа у дијаспори.
Очување културног идентитета, поправљање слике Србије у свету и
идентификација и промоција српског културног блага у дијаспори, а посебно у
активностима обележавања сто година од Првог светског рата, као и представљање
уметничког стваралаштва дијаспоре у Србији.
Унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре кроз повезивање
дијаспоре са локалним самоуправама и помоћ повратницима у реализацији
пословних активности и пројекти промоције инвестиционог карактера који имају за
циљ побољшање економског стања Србије.

Предност ће имати они пројекти који у својој реализацији предвиђају, као један од
резултата, израду база података научника, привредника, уметника, спортиста и других
категорија по којима је могуће сврстати припаднике дијаспоре.
Право учешћа на конкурсу имају:
1) организације у дијаспори
2) невладине организације чије је седиште у Републици Србији.
Васе Чарапића 20, 11000 Београд
тел: +381 11 3202 900 факс: +381 11 2636 815
www.dijaspora.gov.rs

info@dijaspora.gov.rs

Право учешћа на конкурсу немају:
1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,
2) појединци,
3) привредни субјекти.
Подносиоци пројеката обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1) образац-пријава на конкурс за суфинансирање пројеката - преузима се на пријавници
Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, ул. Васе Чарапића 20, Београд
или са интернет странице www.dijaspora.gov.rs,
2) детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве,
3) изјава, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом организације која је
подносилац пројекта. Изјава се преузима са интернет странице www.dijaspora.gov.rs,
4) пројектна табела - преузима се са интернет странице www.dijaspora.gov.rs,
5) табела активности - План рада - преузима се са интернет странице www.dijaspora.gov.rs,
6) решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у
складу са прописима државе у којој делује, са преводом код овлашћеног судског тумача за
српски језик.
Напомена: Организације које су уписане у Евиденцију организација дијаспоре и
организација Срба у региону достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.
Напомена: Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију
потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру
епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар
Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у
смислу аутономних прописа СПЦ.
Конкурс ће бити објављен на саjту Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону дана 11. октобра 2013. године. Такође, конкурс ће бити објављен у
Франкфуртским вестима и дневном листу ,,Политика”.
Рок и начин достављања пројеката:
Трајање пројекта може да буде максимално шест месеци. Све пројектне активности
морају да буду завршене најкасније до 26. априла 2014. године.
Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 26. октобра 2013. године, у
затвореној коверти са назнаком ,,за конкурс за дијаспору”, Канцеларија за сарадњу с
дијаспором и Србима у региону, Васе Чарапића 20, 11000 Београд, лично или поштом
препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у
разматрање.
Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс је 10.000.000,00 динара (десет
милиона динара).
Образац-пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката и детаљно разрађен пројекат
написати читко, штампаним словима или откуцати на персоналном рачунару, на српском
језику и ћирличком писму.
Предата документација остаје трајно у архиви Канцеларије за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону и не враћа се подносиоцима.
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Директор Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону ће формирати
конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог за
суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници
Kaнцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.
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