
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ СЕКТОРА 

ТУРИЗМА И КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ПУТЕМ ВАУЧЕР ШЕМЕ 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

Садржај пријавног формулара ће бити поверљив 

Ниједна информација неће бити подељена са трећим странама изван CCI4TOURISM пројекта 

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О АКТЕРУ У СЕКТОРУ ТУРИЗМА ЗА ТРАЖЕНИ ВАУЧЕР 
 

НАЗИВ 
 

 

АДРЕСА  
 

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  

ГЛАВНА ОБЛАСТ 
ДЕЛОВАЊА 

 
 

 

Електронска адреса и 
вебсајт 

 Контакт телефон  

Лице овлашћено за 
заступање 

 
 

 

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГА У СЕКТОРУ КУЛТУРНИХ И КРЕАТИВНИХ 
ИНДУСТРИЈА  

(само они који су претходно регистровани у Регистру („Регистар пружалаца услуга у 

културној и креативној индустрији“) Фонда “Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине) 

НАЗИВ 
 

 

АДРЕСА  
 

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ   

Електронска адреса и 
вебсајт 

 Контакт телефон  

Лице овлашћено за 
заступање 

 
 

 

https://vojvodinahouse.eu/src/vesti/1455/otvoren-poziv-za-registratsiju-u-registar-pruzhalatsa-usluga-i-proizvoda-u-sektoru-kreativnikh-industrija-u-okviru-projekta-cci4tourism
https://vojvodinahouse.eu/src/vesti/1455/otvoren-poziv-za-registratsiju-u-registar-pruzhalatsa-usluga-i-proizvoda-u-sektoru-kreativnikh-industrija-u-okviru-projekta-cci4tourism


 
 

3. ОПИС ПРОЈЕКТА 
Попуните поља испод са описом активности које ћете реализовати кроз употребу ККИ ваучера 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 
 
 

Кратак профил актера у сектору туризма из тачке 1. (макс. 1000 карактера 
са размаком)  
У кратким цртама опишите вашу организацију нпр. Главну област деловања, мисију, визију, циљеве, 
главне кориснике, годину успостављања, број запослених/чланова, главне производе/услуге и 
тржишта 
 
 
 
 

Са којим изазовима се сусрећете, а које бисте могли да решите из помоћ 
ККИ ваучера (макс. 1500 карактера) 
У овом делу треба описати проблем или изазов са којим се сусрећете у вашем окружењу. Такође 
потребно је да појасните област интересовања, вашу иновативну идеју, као и потреба помоћу којих  
би сте решили проблем са којим се суочавате (истраживање нове пословне могућности, употреба 
нових технологија, ако је применљиво и тип вештина и експертизе која вам је потребна - да бисте 
дошли до решења коју ћете предложити у следећем пољу) 
 
 
 
 
 

Које решење предлажете кроз иновативну услугу/производ коју желите 
да уведете у својој локалној и широј заједници (макс. 2000 карактера са 
размаком) 
Опишите ваше предложено решење (потртебно је такође да повежете иновативну услуге или 
производ коју вам пружа пружалац услуге са потребом и зашто сматрате да је иновативна са 
аспекта редовне праксе ваше организације. 
 
 
 
 
 

Предложени буџет (макс. 1000 карактера са размаком) 



 
 

Представите кратку финансијску анализу иновативног пројекта, са фокусом на трошкове повезане 
са очекиваним резултатима, наведите и трошкове по ставкама који су вам неопходни за реализацију 
идеје (у случају набавке опреме потребно је навести и укупан износ опреме која се набавља) 
 
 
 
 

 

Означите главне додате вредности које ће ваш иновативни предлог пројекта имати за вашу 
организацију 

Побољшати квалитет услуга или производа које нудите  

Увести потпуно нове услуге или производе   

Смањити трошкове  

Побољшати способност да имплементирате иновативне пројекте  

Остварити јаче везе са ланцима вредности  

Повећати продуктивност  

Створити иновациону културу у организацији  

Друго (наведите) 
 
 

 

 

Подношењем електорнског пријавног обрасца, исказујемо интересовање да учествујемо у 

Позиву за подношење иновативних предлога пројеката за јачање сарадње између сектора 

туризма и културних и креативних индустрија путем ваучер шеме и да ћемо користити ваучер 

шему за активности које су у складу са сврхом CCI4TOURISM пројекта и које ће реализовати план 

инвестиције како је наведено у пријавном обрасцу који предајемо.  

Средства која прелазе укупан износ гранта обезбеђеног кроз ваучер шему, потписник пријавног 

обрасца ће надокнадити из сопствених или других донаторских средстава.  

Износ ваучер шеме неће довести до тога да прималац гранта прекорачи Де минимис прописе од 

200.000 евра примљених у последње три године у Италији (ако је применљиво).  

Подносилац пријаве дозвољава Регионалној развојној агенцији Срем да користи наведене 
податке искључиво за потребе управљања пројектом и за потребе публикације резултата ако 
тако захтева Уговорно тело тј. Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине.  

 
 
................................................................ 

 



 
 

Потпис правног заступника Печат 

Датум: 
 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ПОЗИВОМ 

Којом ја доле наведени/а под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављујем да сам у целости упознат/а са текстом Позива за подношење иновативних предлога 
пројеката за јачање сарадње између сектора туризма и културних и креативних индустрија 
путем ваучер шеме, као и са свим условима наведеним у њему, те их у потпуности прихватам и 
спреман/а сам да сносим све последице у случају непоступањa у складу са њима. 
  
У:   

Датум:    

м.п. 

 

_____________________________ 

Давалац изјаве  

потпис одговорног лица / особе овлашћене за заступање 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИKУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАKА О ЛИЧНОСТИ 

У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018, у даљем 

тексту ЗЗПЛ) Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума (у даљем тексту: „РРА”) 

у својству Руковаоца података прикупља и обрађује податке о личности из пријавног формулара 

(у даљем тексту: “подаци”) у складу са Позивом за прикупљање идеја у сектору културних и 

креативних индустрија ради учешћа у „Програму виртуелне инкубације и акцелерације за 

оснаживање актера културних и креативних индустрија" у оквиру пројекта „Јачање 

предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа 

и развој модела одрживог туризма у Јадранско-јонском региону“– CCI4Tourism. 

С тим у вези, РРА обавештава лице од кога се прикупљају подаци о следећем: 

 

1. РРА прикупља и обрађује податке путем пријавног формулара искључиво ради организовања 

конкурса у циљу едукације и развоја потенцијала представника сектора културних и креативних 

индустрија, као и за потребе дисеминације резултара и пројектног извештавања, уз претходну 

сагласност лица на кога се подаци односе и исти се чувају у року од 5 година од дана завршетка 

пројекта ЦЦИ4ТОУРИСМ, односно док постоји легитимни интерес за њихову обраду. Фонд неће 

користити податке наведене у регистрационом формулару у друге сврхе. 

2. РРА прикупљање података врши на основу и уз пристанак лица на које се подаци односе, у 

смислу члана 15 ЗЗПЛ. 

3. РРА податке чува у својим интерним електронским евиденцијама (базама података) у односу 

на које примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са 

захтевима важећег ЗЗПЛ. 

 

4. РРА податке може достављати и трећим лицима, од којих су неки обрађивачи, а неки 

примаоци података у смислу члана 4. ЗЗПЛ, а у сврху реализације пројектних ативности Фонда. 

 

Kатегорије лица која могу имати приступ подацима: 

• запослени и на други начин ангажована лица код Руковаоца 



 
 
• партнерске организације у оквору пројекта CCI4Tourism, контролна тела којима се подносе 

пројектни извештаји, као и донатор пројекта. 

 

 

5. У односу на податке о личности, лице чији су подаци прикупљени има права у складу са 

члановима 26, 29, 30, 31, 36, 53, 82 и 84 ЗЗПЛ, као и друга права гарантована важећим ЗЗПЛ. 

Лице на које се подаци односе може своја права остварити слањем захтева за остваривање 

права Руковаоцу. Руковалац ће у односу на остваривање његових/њених права пружити лицу чији 

су подаци прикупљени све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са условима И 

на начин прописан важећим ЗЗПЛ. 

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших података о личности можете нас 

контактирати: 

 

Регионална развојна агенција Срем 

Главна 172, 22400 Рума 

Тел/фаx: 021/310 20 82 

е-маил: office@rrasrem.rs 

 

Прочитао/ла сам обавештење и сагласан/на сам са прикупљањем и обрадом података о личности. 

 

У:   

Датум:    

м.п. 

 

_____________________________ 

Давалац изјаве  

 

mailto:office@rrasrem.rs

