Поштовани,
Велико нам је задовољство да Вас позовемо да учествујете на догађају „Дан добављача 2018“
у Новом Саду, коју организује Развојна Агенција Војводине – РАВ. Догађај ће окупити домаће
компаније, стране инвеститоре који послују на територији АП Војводине, као и стране компаније,
из сектора пратеће аутомобилске индустрије, пластике, гуме, електро и металског сектора.
Циљ „Дана добављача 2018“ је да повежемо домаће и стране привреднике, повећамо извозни
потенцијал домаћих компанија и да их подстакнемо да уђу у добављачки ланац страних
компаније које послују на територији АП Војводине и компанија које послују у иностранству.
Датум одржавања : уторак, 27.11.2018. године
Место одржавања : Мастер центар Нови Сад, Мастер центар
Котизација : Учешће је бесплатно
Рок за пријаву : уторак, 13.11.2018. године
Право на учешће на догађају имају САМО ПРОИЗВОДНЕ КОМПАНИЈЕ из горе поменутих сектора.

Догађај се састоји из Б2Б сесија, са паузама за освежење и ручак.
Очекујемо 200 + учесника и 100+ компанија из Србије, Аустрије, БиХ, Бугарске, Хрватске,
Италије, Мађарске, Немачке, Румуније, Словачке, Словеније...итд Компаније које су
прелиминарно већ потврдиле учешће на Б2Б састанцима : „FIAT“, „Witzenmann“, „Novares“,
„Grindex“, „Bormax“, „ИДАС“, „Aling – Conel“, „Dangel“...итд
На прошлогодишњем „Дану добављача 2017“ одржано је око 500 Б2Б састанака између
представника 160 компанија из 10 сектора и 24 државе : Србије, Аустрије, Бугарске, Чешке,
Данске, Француске, Хрватске, Италије, Македоније, Немачке, САД, Румуније, Словеније,
Швајцарске, Шведске, Пољске, Русије, Кине, Словачке, Мађарске, Шпаније, Босне и
Херцеговине, Турске и Велике Британије.
Више информација о Дану добављача 2017 можете видети на : Дан добављача 2017
Информације о програму, сатници, учесницима и регистрациони формулар, ће бити доступне на
сајту Развојне aгенције Војводине Дан добављача 2018
Такође, у циљу ефикасне организације Б2Б састанака, списак учесника ће бити свакодневно
ажуриран на сајту, почев од 13.11.2018. године.
У току Б2Б сесија, компаније ће имати могућност да одрже унапред заказане састанке са
одабраним компанијама са листе учесника. Све пријављене компаније ће средином новембра
месеца добити путем мејла бланко формулар где ће моћи да упишу максимално десет
компанија са којима желе да имају Б2Б састанак.
Пријаву ваше компаније можете извршити на нашем сајту или путем формулара који се налази
у прилогу овог мејла. Попуњени формулар можете послати на zivko.planic@rav.org.rs

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ВОЈВОДИНЕ (РАВ), БАЗА ДОБАВЉАЧА И СУБВЕНЦИЈЕ :
Развојну агенцију Војводине (РАВ) основала је Покрајинска влада са циљем да пружи подршку
за спровођење развојне политике АП Војводине, пољопривредне политике и политике руралног
развоја. РАВ ће давати саветодавну и финансијску подршку страним и домаћим привредним
субјектима, нарочито ће стимулисати иновације и технолошки развој АП Војводине, радиће
истраживања и анализе постојећих ресурса и привредних потенцијала и на основу њих
креирати планове за развој АП Војводине.
Један од алата у спровођењу те развојне политике је и формирање он-лине Базе добављача
компанија које послују на територији АП Војводине. База добављача има за циљ да обједини
информације о компанијама које се баве производњом и пружањем услуга на територији АП
Војводине и биће алат који ће олакшати комуникацију између домаћих и страних компанија и
покрајинске администрације.
Тренутно у Бази добављача има уписаних око 350 компанија, Линк ка Бази добављача : База
Најљубазније Вас молимо да попуните формулар за регистрацију који се налази на
нашем сајту на следећем линку : Формулар за регистрацију
Евентуално, можете попунити Ексел формулар који се налази у прилогу и послати на следећу
мејл адресу : zivko.planic@rav.org.rs па ћемо ми онда из тог формулара убацити податке у Базу.
База добављача Развојне агенције Војводине ће омогућити компанијама из АП Војводине да
детаљно представе своје капацитете и производне програме, а компанијама које траже
добављаче да идентификују идеалне партнере за снабдевање. РАВ сарађује са великим бројем
домаћих и страних компанија које траже добављаче, па ћете преко ове базе бити видљиви и
доступни потенцијалним партнерима.
Компанијама које буду попуниле упитник, периодично ћемо слати обавештења о субвенцијама
које одобрава Покрајинска влада а реализује Развојна агенција Војводине, првенствено се
мисли на субвенције за нова рада места. (3.000 – 5.000 евра по новозапосленом раднику).
До сада смо реализовали два таква конкурса а трећи је у току (разматрање пријава), подстицаје
је добило 40 компанија у износу од 600.000.000 динара и запослено је 1.086 нових радника.
Информацију о томе можете погледати на следећим линковима : Конкурс 2017. и Конкурс 2018.
Такође, компаније које попуне упитник, ако послују у оквиру сектора за који организујемо Дан
добављача, биће позвани на састанке, као и уколико производни програм одговара захтевима
компанија на чији захтев организујемо састанке.

Захваљујући се на сарадњи, срдачно Вас поздрављамо и остајемо на располагању за сва
додатна питања која будете имали.
Живко Планић
Сектор за подршку инвестиција – Саветник за домаћу привреду и локалне самоуправе
Телефони и мејл адреса : 021 472 32 41 063 644 950 zivko.planic@rav.org.rs

