РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
БРОЈ: 133-401-1542/2015-03
ДАТУМ: 07.09.2015. године
НОВИ САД
На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава невладиним
организацијама и осталим непрофитним институцијама за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине , који је
расписао
Покрајински
секретаријат
за
привреду,
запошљавање
и
равноправност полова, објављеног 15.04.2015. године у листу «Дневник» и
записника Комисије, Покрајински секретар , д о н о с и
ТРЕЋИ

ДЕО ОДЛУКЕ

О додели средстава за дотације непрофитним удружењима
за
финансирање пројеката у циљу развоја и ревитализације послова који се
сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности,
следећим корисницима:

Назив корисника срестава
Capoeira
удружеое

Senzala

Место

Одобрен
износ

Назив пројекта

сппртскп
Осети ритам перкусија
Икпнппис-стари занат за нпве
генерације

45,000.00

RavenSisters
удружеое
за
прпмпцију алтернативне културе
Нпви Сад

Редизајн Зпна

50,000.00

Белп Блатп туристишкп друщтвп

Белп Блатп

Обука
из
дрвпкипарства

Букин удружеое

Младенпвп

Куппвина ппреме

45,000.00

Виварта Лила фпнд за едукацију
Спмбпр
Впјвпђански
легендаријум
удружеое
Сента

Радипница уметнишких заната
Традиципнална
пецара
за
прпизвпдоу ракије

50,000.00

Златне руке-Спмбпрке удружеое
жена
Спмбпр

Стапарска ружа

Cosmopolitan

Нпви Сад
Зреоанин

дрвпреза

70,000.00

и
50,000.00

175,000.00
45,000.00

Љубитељи
Тисе
удружеое
грађана
Мирпщкине
рукптвприне
удружеое
Млади и селп удружеое
Мпја креативна кућа удружеое
Мпстпнга екплпщки ппкрет

Сента
Ракпвац
Субптица
Кикинда
Очаци

На ппла пута удружеое
Орхидеја актив жена

Набавка ппреме и материјала за
летоу кухиоу и за пбушаваое
кадрпва
Радипницпм - пшуваое старих
заната
Креативнп ткаое
Набавка ппреме за рад
Обука на изради прпизвпда пд
пустпване вуне

190,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00

50,000.00

Паншевп
Остпјићевп

Тпшак се пкреће
Сапун из дпмаће радинпсти

45,000.00
60,000.00

Нпви Бешеј

Ткаое - занат кпји знају и млади

50,000.00

Пал Абрахам удружеое грађана

Апатин

Набавка ппреме за ткаое

45,000.00

Плави салащ удружеое
Преппзнај у себи

Ченеј
Паншевп

Радипница - ситан вез на Плавпм
салащу
Весели прсти

50,000.00
50,000.00

ПААД центар за спцип
културплпщке изузетнпсти

-

Салатпроа удружеое грађана
Мале Пијаце
Самбанса удружеое ппщтпвалаца
бразилске музике и културе
Футпг

Салащ традиције
Стварајмп уметнишку вреднпст PANDEIRO

Селп у срцу удружеое

Силбащ

Израда тканих делпва нарпдне
нпщое

Сирмиа удружеое грађана

Платишевп

Склад са прирпдпм удружеое

50,000.00
50,000.00
45,000.00
45,000.00

Субптица

Нити щаренпг Срема
Ствараое услпва за негпваое
ткашкпг заната у Субптици

Стапарке удружеое жена

Стапар

Стапарски ћилим

50,000.00

Сунце удружеое грађана

Нпви Сад

Мпје руке знају занат
Обука рушне израде уникатних
етнп сувенира
Организација
радипнице
златпвеза
Стари занати у функцији нпвих
пптреба - пбука за рад у
седларскп
сарашкпм
и
ппткивашкпм занату

45,000.00

Технп лед удружеое
Нпви Сад
Трагпви
Шпкаца
удружеое
грађана
Баш
Удружеое грађана за развпј и
унапређеое
терапијскпг,
педагпщкпг
и
рекреативнпг
јахаоа
Спмбпр

45,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00

Удружеое за ликпвни развпј и
едукацију
Стара Пазпва
Удружеое
прпналазаша
и
инпватпра Челаревп
Челаревп
Удружеое старих уметнишких
заната и дпмаће радинпсти
Спмбпр

Прпграм
ппзлате

пбуке

икпнпписа

и
50,000.00

Израда сувенира

45,000.00

Златне руке
Обнпва израде впјвпђанских
ћилима на савременим разбпјима
Ревитализација занатскпг веза,
хеклаоа и плетеоа
Анализа пптрпщое старих заната
са теритприје АП Впјвпдине
Стари занат злата вредан

45,000.00

Апатин
Сремска
Митрпвица

Пп рецептима нащих бака

50,000.00

Hand made - нащ бренд

45,000.00

Кашаревп

Оживимп нарпднп стваралащтвп
Да старудија ппстане стилски
намещтај
Ликпвнп ткашка радипница

50,000.00

Удружеое ткаља

Нпви Сад

Уљма удружеое жена

Врщац

Феникс мрежа
Фрпнт пптрпщаша удружеое
Хуманитарнп удружеое младих
Апатинаца
Центар за екпнпмскп унапређеое
Рпма
Центар за защтиту и афирмацију
македпнске
традиције
и
ппсебнпсти
Центар за рурални развпј - Нпви
Бешеј удружеое
Чунак удружеое грађана

Нпви Сад
Башка Паланка

Бпшар
Србпбран

60,000.00
50,000.00
45,000.00
50,000.00

50,000.00
45,000.00

На основу ове Одлуке, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, као давалац средстава ће закључити уговоре о додели
средстава са корисницима средстава.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Мирослав Васин

