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МСП у програмима ЕУ 

Шта су програми ЕУ? 
 
 Програми представљају инструмент за спровођење заједничких политика ЕУ: 

 
• Основни елементи: циљеви, програми активности и финансијска средства 

• Принципи: европска димензија и надметање (нема националних квота) 

• Временски оквир: Буџетски период 2014 – 2020. 

• Актери: Европска комисија, Европски парламент, Савет министара 

• Отвореност: Земље у процесу приступања имају могућност придруживања 
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МСП у програмима ЕУ 

Како МСП може да има користи од програма ЕУ? 
 
 Директно учешће:  

• МСП спроводи активност (учешће у пројектним конзорцијумима) 
 
 Индиректно учешће: 

•  Субвенционисани приступ финансијама (дугу и капиталу) 

•  Бесплатне или субвенционисане услуге државе или пословних асоцијација 

•  Тендери 
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Хоризонт 2020 

Основни подаци о Хоризонту 2020: 
 
 Тема: истраживање и иновације 
 Буџет: око 80 милијарди евра за 7 година (2014-2020) 
 Структура:  

• Изврсна наука: 24 млрд. евра 
• Лидерство у индустрији: 17 млрд. евра 
• Друштвени изазови: 30 млрд. евра 

 Спровођење: двогодишњи радни програм, објављени позиви 
 Учесници: (теоријски) сва правна и физичка лица 
 Финансирање: 

• истраживачки пројекти: 100% директних оправданих трошкова 
• иновациони пројекти: 70% директних оправданих трошкова 

 Теме (неке): 
• здравље, храна, енергетика, транспорт, климатске промене, ресурси, 

инклузивна и иновативна друштва, безбедност и слобода, животна средина 
  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
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Хоризонт 2020 

МСП у Хоризонту 2020: 
 
 Како ЕУ види МСП? 

 
 Оквирни буџет: 8,65 млрд. евра (А+B) + 3,5 млрд. евра (С+D) 
 
 Модели учествовања: 

A. конзорцијумски пројекти 
B. инструмент за мала и средња предузећа 
C. финансијски инструменти 
D. подршка иновацијама  
E. програми размене (Марија Кири Склодовска) 
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Учешће малих и средњих предузећа у ОП7 и ICT PSP (CIP) 

 Оквирни програм 7: 

• 317 учесника у Србији (пријавило се преко 2000) 
• Повучено је укупно 55 милиона евра (тражено је 650 милиона) 
• Укупно је било 40 координатора 
• 49 малих и средњих предузећа учествовала су у ОП7 
• МСП сектор је повукао укупно 8 милиона евра (око 15%) 
• Само једно предузеће у топ 10 по успешности 

 
 ICT PSP (2010 – 2013):  

• 33 учесника из Србије, са консолидованим буџетом из извора ЕУ од оквирно 
2,5 милиона евра (контрибуцијa око 1 милион евра) 

• 15 МСП (45%), са 1,9 милиона евра (75%) 
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Хвала на пажњи! 

 

 

 

Центар за ЕУ интеграције 
Здравко Илић, директор 
Т: +381 11 33 00 928 
М: +381 66 875 1162 | Ф: +381 11 32 30 977 
Е: zdravko.ilic@pks.rs | eu@pks.rs | een@pks.rs 
Ресавска 15 | 11000 Београд | пкс.срб 
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