ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ У ГРАДУ НОВОМ САДУ И ЗОНИ 0211 У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс се расписује у циљу јачања капацитета јавних установа културе са седиштем на
територији Града Новог Сада и општина Ириг, Сремски Карловци и Беочин (у даљем тексту: Зона
021), за пружања финансијске подршке реализацији пројеката за повећање приступачности (у
даљем тексту: Програм за приступачност). Средства за реализацију овог програма обезбеђена
су у буџету Фондације „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“ (у даљем тексту:
Фондација) у укупном износу од 9.000.000 динара.
Циљеви Конкурса
Реализација Програма за приступачност спроводи се у оквиру пројекта Доступна уметност 2021,
чији је основни циљ побољшање квалитета живота у јавним просторима, односно који ће
послужити као модел уз чију примену установе могу да прилагоде своје културне садржаје
свима.
Узимајући у обзир начела Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 2016–2026.
године године (“Сл. лист Града Новог Сада” бр. 53/16) (у даљем тексту: Стратегија културног
развоја), начела Стратегије приступачности Града Новог Сада за период 2012-2018. године
("Сл. лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 21/2012) (у даљем тексту: Стратегија приступачности) и
Апликациону књигу НС2021, приоритетни циљеви овог програма су:
1. стварање приступачних културних садржаја на начин и у просторима који су доступни
свима, применом принципа „дизајнa за све“ (у даљем тексту: универзалног дизајна);
2. подршка програмима који подстичу и афирмишу социјалну и културну инклузију и учешће
свих друштвених групација у културном животу;
3. едукација и сензибилизација запослених у установама културе за прилагођавање
простора и садржаја према стандардима приступачности и универзалног дизајна;
4. унапређење сарадње међу установама културе, као и установа културе и удружења
грађана, невладиних организација (у даљем тексту: НВО), медија, образовних установа
и најшире јавности у циљу подстицања квалитета и приступачности програма за све
друштвене групације.
Пројекти који ће бити подржани Програмом
Програмом за повећање приступачности подржани ће бити следећи типови пројеката:
1. унaпрeђeњe oриjeнтaциje, крeтaња и бeзбeднoсти елементима графичко-визуeлнe,
тактилне и звучне сигнализације;
2. пројекти који унапређују приступачност инфoрмaциja и кoмуникaциja у установама,
прилагођавањем постојећих канала комуникације са публиком према начелима
универзалног дизајна;
3. пројекти који за циљ имају израду приступaчних aудиo-визуeлних сaдржaja;
4. пројекти едукaциjе зaпoслeних у установама културе у областима примене принципа
унивeрзaлнoг дизajнa, стандарда приступaчности, приступачне кoмуникaциjе -
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дефинисане према потребама и захтевима специфичним за делатност установе или у
партнерству;
5. пројекти који унапређују сарадњу између установа културе и других установа и
организација у стварању oригинaлнoг приступaчнoг сaдржajа или прoгрaмa;
6. пројекти који видљиво и активно укључују све друштвене групе.
Ко може да конкурише?
Право учешћа на конкурсу имају установе културе са седиштем на територији Града Новог Сада
и Зоне 021.
Друге организације са територије Града Новог Сада и Зоне 021 не могу бити подносиоци
пројеката, али могу узети учешће као партнери на пројектима у сарадњи са релевантним
установама културе.
Овим конкурсом додатно ће се вредновати пројекти који укључују више установа, односно
организација окупљених око једне пројектне идеје.
Суфинансирање пројеката
За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања износи највише 80% укупне вредности
пројекта.
Неоправдани трошкови
Програмом се неће суфинансирати:
1. стални режијски трошкови (грејање, трошкови електричне енергије, телефон, провизије
код банке/Управе за трезор, закуп простора, плате запослених ангажованих на пројекту
преко 50% укупних трошкова, трошкови горива и службених путовања);
2. угоститељске услуге;
3. трошкови смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним
случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе, а што ће
Комисија посебно разматрати и одобравати; и
4. набавка опреме.
Период реализације пројекта
Пројекти могу трајати најдуже 18 месеци, рачунајући од дана преноса средстава на рачун
установа.
Како конкурисати?
Пријавa на Kонкурс подноси се на пријавном формулару (Образац 1), који се може преузети са
интернет странице Фондације (http://novisad2021.rs) у делу: Јавни позиви.
Уз попуњен пријавни формулар, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и следећу
пратећу документацију:
1. копију акта о регистрацији код надлежног органа за партнерске организације које нису
установе културе;
2. биoгрaфиjу лица зaдужeног и именованог зa реализацију прojeкта – пројектног менаџера;

3. уговор којим се регулишу односи између установе културе и физичког лица, пројектног
менаџера, у случају када то лице није радно ангажовано по другом основу у наведеној
установи;
4. изјаву подносиоца предлога пројекта да за исту врсту трошка у оквиру активности
наведених у пројектном предлогу нису добијена подстицајна средства из других извора
финансирања (градски, покрајински, републички и/или ЕУ фондови) (Образац 2).
Пријавни формулар за Јавни конкурс (Образац 1) са пратећом документацијом подноси се
обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације, Католичка порта 5/I, Нови Сад, или
путем поште препорученом пошиљком на адресу:
Фондација „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“
Католичка порта 5
21101 Нови Сад
Поштански фах 153.
У оба случаја на коверти је потребно навести следеће:
За Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за повећање приступачности установа
културе у Граду Новом Саду и Зони 021 у 2018. години
Пријаве на јавни конкурс се достављају лично или препорученом поштом најкасније у року од 30
дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Фондације (http://novisad2021.rs) и у
средствима јавног информисања.
Рок за подношење пријаве и пратеће документације истиче 17.05.2018. године.
Осим наведеног, пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и у два
примерка електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 17.05.2018. године до
15.00 часова. Први примерак у PDF формату, скениран, потписан и печатиран, а други, попуњен
документ у Word-у.
Подносилац пријаве може конкурисати са највише 3 предлога пројекта. Сваки пројекат истог
подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.
За сваки пројектни предлог, пријавни формулар (Образац 1) се подноси у 4 (четири) примерка, а
остала документација у 1 (једном ) примерку.
Конкурсна документација се не враћа.
Оцена пројектних пријава
Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју ће именовати Управни одбор
Фондације.
Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису попуњене на
прописаном обрасцу, непотписане и неоверене пријаве и пријаве упућене на начин који је у
супротности са инструкцијама из Јавног конкурса. Такође, за непотпуне ће се сматрати и оне
пријаве у којима трошкови пројекта јасно образложени и таксативно наведени.
Комисија ће извршити оцену и сачинити писани извештај о свим пристиглим пријавама, а на
основу унапред утврђених критеријума (у наставку).

Сваки пројекат ће бити оцењен оценом од 0 до 100 поена, на основу чега ће бити креирана ранг
листа пријављених пројектних предлога. Најбоље пласирани пројектни предлози биће подржани
у складу са дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног утрошка.
Пројекти ће бити рангирани у три групе: прихваћени, одбачени и одбијени, о чему ће подносиоци
пријаве бити обавештени и писаним (електронским) путем.
Критеријуми за оцењивање и поступак оцене пројектних предлога
1. релевантност пројектних предлога ‒ усклађеност са циљевима Стратегије
приступачности и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објекта, којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015);
2. квалитет и дизајн пројектних активности;
3. обухват превазилажења постојећих комуникационих баријера;
4. компетентност реализатора пројекта;
5. степен видљивости пројекта;
6. одрживост пројекта;
7. инклузивност пројекта;
8. партнерство са другим релевантним установама и организацијама;
9. финансијска структура и буџет пројекта.
Одлуку о расподели средстава доноси директор Фондације на предлог Комисије за оцењивање
предлога пројеката најкасније у року од 30 дана од последњег дана предвиђеног за подношење
пријава.
Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу биће обjављена на интернет страници
Фондације http://novisad2021.rs/ и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Одлука је коначна.
Додатне информације
За све додатне информације можете се обратити запосленима у Фондацији путем eлектронске
поште на адресу konkurs@ns2021.rs, закључно са 16.05.2018. године.

