Поводом обележавања Дана заштите озонског омотача
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
и Организација УН за индустријски развој (УНИДО)
расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката у оквиру теме
„Озонски омотач – утицај на животну средину и здравље људи“
чији су носиоци удружења и друге организације цивилног друштва која се баве
питањима заштите животне средине
Предмет конкурса је додела финансијских средстава за реализацију пројеката на тему
„ОЗОНСКИ ОМОТАЧ – УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ“ које
реализују удружења и друге организације цивилног друштва која се баве питањима
заштите животне средине.
Циљ јавног конкурса:
Jaчање јавне свести о значају и заштити озонског омотача, са посебним освртом на утицај
на здравље становништва.
Опредељена средства:
Укупан износ опредељених средстава за пројекте по овом конкурсу износи
3.200.000,00 динара (тримилионадвестотоинехиљада) динара. Реализација одабраних
пројеката биће финансирана највише са 800.000,00 (осамстотинахиљада) динара по
пројекту.
Одабране пројекте финансира УНИДО (донатор), из средстава Мултилатералног фонда уз
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач, у оквиру пројекта
Институционалног јачања.
Донатор задржава право да планирана средства делимично или потпуно не додели,
уколико квалитет предложених пројеката не буде задовољавајући, односно ако не буду
испуњeни сви наведени услови.
У зависности од тога да ли су све или само неке од предложених активности директно
повезане са темом и циљевима пројекта, донатор и Министарство задржавају право да
одабране пројекте финансирају у целости или делимично.
Општи услови за учешће на Конкурсу:
Право учешћа на Конкурсу имају удружења која су: уписана у Регистар Агенције за
привредне регистре; делују на територији Републике Србије; чији се циљеви, према

статутарним одредбама, остварују у области заштите животне средине; имају искуства у
реализацији пројеката у области заштите животне средине; имају адекватне људске
ресурсе, опрему и инфраструктуру потребну за реализацију пројеката.
Остали услови:
- једно удружење може пријавити само један пројекат;
- планиране активности морају бити директно везане за тему конкурса и здравствени
аспект заштите озонског омотача;
- пројектнe активности се предлажу тако да су намењене одраслој популацији;
- све планиране пројектне активности у оквиру пријављеног пројекта морају се
завршити закључно са 16. септембром 2014. године;
- у оквиру пројектних активности потребно је планирати и представљање резултата
пројеката поводом обележавања Дана заштите озонског омотача 2014. године (16.
септембар 2014. године);
- потребно је да предложени пројекти буду реализовани на подручју Републике
Србије.
Оквирни датум почетка реализације пројеката је април 2014. године.
Потребна документација:
Пријаву за финансирање пројекта чине:
1. Попуњен Образац пријаве за финансирање пројекта, који је потписан од стране
овлашћеног лица и оверен печатом удружења;
2. Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама,
циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у
области заштите животне средине;
Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга
документа од значаја за реализацију предложеног пројекта (евентуалне изворе
суфинансирања; писма препоруке; доказe о партнерству на реализацији предложеног
пројекта, и др).
Потребно је доставити по један примерак сваког документа.
Рок за подношење пријава је: 17. март 2014. године
Начин достављања документације
Пријаве се подносе на обрасцу „Пријава за финансирање пројекта”, која се доставља у
једном штампаном примерку (потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом
организације).
Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу:
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
ул. Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
са назнаком : За КОНКУРС „ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 2014“ (НЕ ОТВАРАТИ)
или предати лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници
републичких органа.

На полеђини коверте обавезно написати пуно име подносиоца пријаве.
Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или
послате на другу адресу неће бити разматране.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају наведене захтеве
неће бити разматране.
Одабир пројеката вршиће се на основу следећих критеријума:
1) Одговор на тему пројекта: пројекат се реализује на тему заштите озонског омотача и
утицаја оштећења озонског омотача на здравље становништва, циљеви пројекта су
прецизно дефинисани и оствариви; активности су реалне и адекватне за постизање циљева
(активности које не утичу директно на заштиту озонског омотача неће се финансирати);
2) Утицај предложеног пројекта: величина циљне групе обухваћена пројектом,
видљивост пројекта, степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен,
могућност наставка пројекта и одрживост резултата;
3) Компетентност предлагача и досадашње искуство: број стално запослених у
организацији или број трајно ангажованих лица, број лица ангажованих на предложеном
пројекту, број и вредност претходно реализованих пројеката из области заштите животне
средине, односно из области заштите озонског омотача.
Одлуку о избору пројеката заједнички ће донети Конкурсна комисија, коју ће формирати
Министарство и Донатор (УНИДО), у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.
Информација о изабраним пројектима биће објављена на интернет страници
Министарства.
Саставни део Конкурса чине:
- Смернице за подносиоце предлога пројеката по Јавном конкурсу за финансирање
пројеката у оквиру теме „Озонски омотач – утицај на животну средину и
здравље људи“ у 2014. години;
- Образац пријаве за финансирање пројекта;
- Образац Изјаве подносиоца пријаве да се према статутарним одредбама, циљеви
удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите
животне средине.

Детаљније информације могу се добити на тел: 011/7155-226; контакт особа је Бојана
Ђуровић (bojana.djurovic@merz.gov.rs).
Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интернет страници
Министарства (www.merz.gov.rs).

