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СТРУЧНА ОБУКА: 

„МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“ 

 

У циљу подизања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине и свих субјеката 

заинтересованих за конкурисање за ЕУ средства кроз пројекте, Фонд „Европски послови“ 

Аутономне покрајине Војводине реализује обуку „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у 

области управљања пројектним циклусом и упознавања са свим елементима и процедурама 

неопходним за формулисање успешних предлога пројеката за конкурисање на ЕУ позиве. Нудимо 

могућност формирања едукативних садржаја по мери и захтевима самих организација и 

полазника, као и практична и применљива знања која воде ка изради успешних предлога 

пројеката. 

 

Главни циљ обуке је да се учесници оспособе за управљање фондовима Европске уније, науче 

самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире 

дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обука полазници 

развијају вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и 

имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу. 

 

Остали циљеви обуке: 

 

 упознавање са начином управљања, основним карактеристикама и програмирањем 

расположивих фондова у оквиру ИПА инструмента за претприступне помоћи ЕУ,  

 представљање значаја претприступних фондова Европске уније,  

 упознавање са концептима програма прекограничне сарадње и програма Eвропске уније,  

 упознавање са основним принципима управљања пројектним циклусом, 

 упознавање и практична примена приступа логичког оквира у формулисању и развијању 

пројектних идеја, 

 упознавање и оспособљавање за коришћење инструмената који олакшавају припрему 

пројеката (дрво проблема, дрво циљева иtд.),  

 упознавање са критеријумима евалуације квалитета пројектних идеја, 

 представљање примера успешних пројеката. 

 

Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ оспособиће полазнике да правовремено 

идентификују успешне пројектне идеје, да буду информисани о актуелним позивима, као и да 

превазиђу све потешкоће приликом формулисања и подношења предлога пројеката. 

 

Учесници ће након завршене обуке бити у могућности да: 

 самостално преточе пројектну идеју у предлог пројекта по ЕУ захтевима, 

 израде логичку матрицу пројекта, 
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 израде буџет пројекта по методологији ЕУ, 

 креирају конкретне пројектне предлоге у складу са правилима функционисања и 

финансирања из претприступних фондова и програма Европске уније, 

 препознају систем евалуације предлога пројеката, 

 конкуришу у програмима прекограничне сарадње и другим ЕУ програмима, 

 путем европских пројеката утичу на унапређивање своје заједнице. 

 

Обуке су намењене свим институцијама које се могу јавити као корисници ЕУ средстава: 

 државнa управa (владине, покрајинске институције, локалне самоуправе итд.), 

 развојнe агенцијe,  

 привреднe коморe, 

 организацијe цивилног друштва, 

 образовнe институцијe, 

 научно-истраживачкe институцијe, 

 туристичкe организацијe итд. 

 

Минималан неопходан број полазника по групи је 15, а због успешног функционисања обуке 

максималан број полазника је постављен на 25 полазника по групи. 

 

Обука се реализује коришћењем интерактивних метода учења које подразумевају активно учешће 

за време предавања, али и примену стеченог знања кроз практичне примере и задатке који се 

постављају пред полазнике. Задаци се решавају кроз рад у малим радним групама (4-6 полазника 

по једној радној групи). Посебан штампани материјал, као и материјал и задаци са семинара у 

електронској форми, обезбеђени су полазницима омогућавајући им да лакше савладају и испрате 

теме и области које обука покрива.  

 

Време трајања обуке: 1-3 дана. Приликом формулисања агенде за обуке углавном се укључују по 

две паузе за кафу од 15 мин између предавања, као и дужа пауза (пола сата до сат времена у 

зависности од жеље полазника) за ручак. 

 

По успешном завршетку обуке полазницима се уручују сертификати Фонда „Европски послови“ 

Аутономне покрајине Војводине као доказ о похађању обуке. Отворена је могућност консултација 

са стручним тимом Фонда током обуке, као и по њеном завршетку. 

 

МОДУЛИ ОБУКЕ „МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“ 

МОДУЛ 1 ЕУ ФОНДОВИ 

TEME САДРЖАЈ 

ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 
Упознавање са ИПА програмима прекограничне 
сарадње који су на располагању институцијама са 
територије АП Војводине, упознавање са мерама и 
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циљевима у оквиру програма, расположивим 
средствима, као и резултатима претходних позива. 

ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Упознавање са програмима Eвропске уније који су 
на располагању институцијама са територије АП 
Војводине, упознавање са мерама и циљевима у 
оквиру поједниачних програма, расположивим 
средствима, као и резултатима претходних позива. 

ПЦМ МЕТОДОЛОГИЈА  
Упознавање са основним принципима управљања 
пројектним циклусом и фазама у оквиру пројектног 
циклуса. 

ПРИСТУП ЛОГИЧКОГ ОКВИРА 
Упознавање са корацима у приступу логичког 
оквира, анализа заинтересованих страна, анализа 
проблема, анализа циљева, анализа стратегија. 

РАДИОНИЦА  

Практичан рад у малим радним групама (4-6 
полазника) где свака група за своју пројектну идеју 
врши анализу заинтересованих страна, анализу 
проблема, анализу циљева и анализу стратегија. 

 

МОДУЛ 2 ЛОГИЧКА МАТРИЦА 

TEME САДРЖАЈ 

ПРВА КОЛОНА ЛОГИЧКЕ МАТРИЦЕ: 
           А. ОПШТИ ЦИЉ 
           Б. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
           В. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
           Г. АКТИВНОСТИ 

Стицање знања и вештина за попуњавање прве 
колоне логичке матрице, формулисање општег 
циља и специфичних циљева пројектног предлога, 
одређивање очекиваних резултата пројектног 
предлога, као и планирање активности пројекта. 

ИНДИКАТОРИ 
Стицање знања и вештина за формулисање 
адекватних индикатора у логичкој матрици 
усклађених са темом пројектног предлога. 

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
Стицање знања и вештина за формулисање 
адекватних извора верификације у логичкој матрици 
у складу са претходно дефинисаним индикаторима. 

ПРЕТПОСТАВКЕ И РИЗИЦИ 
Стицање знања и вештина за идентификацију 
потенцијалних ризика и предуслова у складу са ЕУ 
правилима и пројектним идејама самих полазника. 

РАДИОНИЦА 

Поступно попуњавање логичке матрице у малим 
радним групама од 4 до 6 полазника као део 
процеса развијања пројектне идеје сваке радне 
групе. 

  

МОДУЛ 3 БУЏЕТИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

TEME САДРЖАЈ 

ОСНОВНА ПРАВИЛА БУЏЕТИРАЊА 
Упознавање са основним правилима формирања 
буџета за пројекте који се финансирају из средстава 
Европске уније. 

БУЏЕТСКЕ СТАВКЕ У ПРОЈЕКТНИМ Упознавање са буџетским ставкама, начином 
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БУЏЕТИМА попуњавања финансијског дела буџета, упознавање 
са утврђеним односима између буџетских ставки 
унутар буџета пројекта. 

НАРАТИВНИ ДЕО БУЏЕТА 
Стицање знања и вештина за успешно попуњавање 
наративног (описног) дела буџета, а у складу са 
финансијским делом буџета. 

РАДИОНИЦА 
Поступно попуњавање формулара буџета у малим 
радним групама у складу са задатком за 
буџетирање. 

 

МОДУЛ 4 АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 

TEME САДРЖАЈ 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР У ИПА 
ПРОГРАМУ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

МАЂАРСКА - СРБИЈА 

Упознавање са апликационом формом која се 
користи у програму прекограничне сарадње 
Мађарска – Србија, појашњавање свих категорија и 
саме структуре апликационог формулара, 
повезивање са пољима логичке матрице. 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР У ИПА 
ПРЕКОГРАНИЧНИМ ПРОГРАМИМА 

ХРВАТСКА – СРБИЈА 

Упознавање са апликационом формом која се 
користи у прекограничним програмима Хрватска – 
Србија, појашњавање свих категорија и саме 
структуре апликационог формулара, повезивање са 
пољима логичке матрице. 

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА 
Стицање знања и вештина за формулацију успешног 
резимеа за предлог пројекта. 

РАДИОНИЦА 
Поступно попуњавање резимеа пројекта у малим 
радним групама у складу са пројектним идејама 
сваке групе. 

 

МОДУЛ 5 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

TEME САДРЖАЈ 

РЕГИСТРАЦИЈА У ЕУ БАЗАМА 
Упознавање са процедуром регистрације 
институција у ПАДОР бази и ЕCAS бази као 
предуслова за конкурисање на позиве ЕУ. 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Упознавање са свом документацијом коју је 
неопходно приложити уз апликациони 
формулар, а у склопу конкурисања на отворене 
позиве ЕУ. 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ ПРЕДЛОГА 

Упознавање са процедурама и формуларом за 
оцењивање предлога пројеката, као и са 
елементима које евалуатори оцењују приликом 
евалуације пројектних предлога. 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ЕУ ПРОЈЕКАТА 
Представљање примера успешних пројеката 
усклађених са облашћу рада институције чији 
представници похађају обуку. 

 

http://www.vojvodinahouse.eu/

