
 
 

 

 
NATJEČAJ 

za sufinanciranje hrvatskih udruga kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015. 
godini 

Predmet sufinanciranja su manifestacije, projekti i djelatnosti koje u sebi imaju razvojni 
karakter  

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:   
1. Zaštita, očuvanje i predstavljanje kulturne baštine Hrvata u Autonomnoj Pokrajini 

Vojvodini; 
2. Organiziranje manifestacija kulture regionalnog ili međunarodnoga karaktera; 
3. Audio-vizualno dokumentiranje tradicijske kulture i običaja hrvatske zajednice u 

Autonomnoj Pokrajini Vojvodini; 
4. Izdavanje knjiga; 

Cilj natječaja 
Očuvanje i promicanje kulturne baštine Hrvata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, te 

poticanje razvojnih aktivnosti u radu kulturnih udruga koje djeluju unutar hrvatskoga 
kulturnog prostora u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. 

Proračun  
Ukupni iznos sredstava natječaja je 600.000,00 dinara. 
Vrijeme realizacije 
Natječaj se raspisuje za 2015. godinu. 
Opći uvjeti 
1. Pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge (društva) kulture koje djeluju u 

Autonomnoj Pokrajini Vojvodini; 
2. Prijave se podnose isključivo na obrascu ZKVH-a, putem pošte ili osobno, na adresu: 

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Laze Mamužića 22, 24000 Subotica, s 
naznakom: „Za natječaj“ (prijavni obrazac može se preuzeti na web stranicama 
Zavoda www.zkvh.org.rs ili u uredu Zavoda); 

3. Rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tjedniku „Hrvatska 
riječ“, odnosno najkasnije do 24. listopada 2015. godine; 

4. Nepravodobne, nepotpune i nepravilno popunjene prijave neće se razmatrati;  
5. Prijave koje stignu izvan propisanog roka, bit će odbačene; 
6. Natječajna dokumentacija se ne vraća podnositeljima. 

Posebni uvjeti 
Udruge kojima budu odobrena sredstva po ovom natječaju u obvezi su:  

1. prilikom organizacije manifestacija, na istima jasno istaknuti obilježja hrvatske zajednice 
u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, 

http://www.zkvh.org.rs


 
 

2. naznačiti da je u realiziranju manifestacije ili projekta sudjelovao Zavod za kulturu 
vojvođanskih Hrvata, 

3. poslati financijsko izvješće u roku od 15 dana nakon realizacije projekta, a najkasnije do 
konca 2015. godine. 

Kriteriji raspodjele sredstava 
Raspodjelu sredstava vršit će stručno povjerenstvo sukladno sljedećim kriterijima: 
1. Regionalna ravnomjernost; 
2. Vrijednosni, umjetnički i estetski kriteriji, kvaliteta i profesionalnost u radu; 
3. Razvojni karakter manifestacije ili nakladničkog projekta u kulturnom prostoru 

hrvatske zajednice; 
4. Doprinos ostvarivanju regionalne i međunarodne kulturne suradnje; 
5. Doprinos razvoju kulture, unaprjeđenju i promicanju tradicionalnog i suvremenog 

umjetničkog stvaralaštva nacionalne zajednice. 
 

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata  
 


