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КОНСУЛТАТИВНИ СЕМИНАР 

Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза, Унеско 2005. 

Међународни фонд за културну разноликост  

 

 

Заинтересовани сте за да сазнате шта је Међународни фонд за културну разноликост, основан чланом 18. 

Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005), а који може подржати ваш 

пројекат?  

Занима вас како да аплицирате за подршку фонда и тиме се укључите у имплементацију Конвенције?  

Имате пројектну идеју, али не знате како да је артикулишете?  

Већ сте аплицирали на конкурс, и занима вас шта је могло бити унапређено у вашој апликацији? 

 Желите да се пријавите за наредни циклус финансијске подршке Фонда?  

Желите да чујете искуство успешног апликанта који је добио подршку Фонда у 5 циклусу финансирања?  

Желите да чујете мишљење комисије и упознате се са начином рада?  

Желите да сазнате шта је определило комисију да кандидује пројекте за ову годину? 

 
 

Ако су ваши одговори на наведена питања позитивни 

у четвртак 21. маја 2015. године, с почетком у 10 часова  

дођите на КОНСУЛТАТИВНИ СЕМИНАР у Завод за проучавање културног развитка 

поводом Светског дана културне разноликости за дијалог и развој 

да сазнате све што вас занима 

о Конвенцији, Фонду и начину добијања финансијске подршке за вашу идеју 

 

 

Сесија 1: О Конвенцији и Фонду 

10 – 10:15 ч Регистрација учесника 

10:15 – 10:30 ч 
Упознавање са Међународним фондом за 

културну разноликост 

Контакт тачка Конвенције: 

Ивана Зечевић, Министарство културе и 

информисања Републике Србије    

Бојана Субашић, Завод за проучавање 

културног развитка 

10:30 – 11:00 ч 

Представљање пројекта који је добио 

подршку Фонда у 2014. „Јачање 

институционалних капацитета за развој 

културних индустрија“ 

Представници пројекта    

11:00 – 11:30 ч 

Представљање механизма предселекције 

пројеката и рада комисије, представљање 

овогодишњих пројеката који су прошли 

предселекциони процес 

Борислав Шурдић и Ведран Падаловић, 

чланови комисије у оквиру предселекционог 

процеса по отвореном позиву за 2015.  

11:30 – 12:00 ч  Питања публике  

12:00 – 12:30 ч Пауза уз послужење 
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Сесија 2: B2B / Business to Business консултације за унапред пријављене пројекте 

12:30 – 14:30 ч 

Рад на конкретним пројектима за 

организације и институције које су 

аплицирале на конкурс  

2014 и 2015. године и желе да своју идеју 

унапреде и сагледају из угла експерата 

Саговорници:  

Борислав Шурдић 

Христина Микић 

Ведран Падаловић 

Ивана Зечевић 

Бојана Субашић 

 

 

НАПОМЕНА:  

Молимо вас да, због ограниченог броја места, ваше присуство пријавите на: 

 

pr@zaprokul.org.rs  

 

За СЕСИЈУ 2 неопходно је да што пре пријавите пројекат у вези са којим желите да се консултујете (уколико сте 

подносили пројектну апликацију у 2014. и 2015. години), како би саговорници (чланови комисије) имали 

могућност да се упознају са  вашим пројектним предлогом и дају што квалитетније одговоре. 

mailto:pr@zaprokul.org.rs

