БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
АКТУЕЛНО

Потписан уговор пројекта „Виртуелни и културни туризам“
у оквиру првог позива ИНТЕРЕГ ИПА Програма прекограничне
сарадње Хрватска - Србија

Потписан
уговор пројекта
„Виртуелни и културни туризам“
у оквиру првог позива ИНТЕРЕГ
ИПА Програма прекограничне
сарадње Хрватска - Србија

У Винковцима, Хрватска, дана 2. јуна 2017. године, потписан је уговор
европског пројекта „Виртуелни и културни туризам (Virtual and Cultural Tourism – ViCTour)“, који ће реализовати Фонд „Европски послови” АП
Војводине са Вуковарско–сријемском жупанијом као водећим партнером,
уз Туристичку заједницу Вуковарско–сријемске жупаније, Туристичку
организацију Војводине и Економски факултет Универзитета у Новом Саду.

Завршен европски пројекат
„Смањење
катастрофа,
стандардизована
анализа
опасности
и
процена
ризика
DR
SHARE“

Потписивању уговора из првог позива Интерег ИПА Програма прекограничне
сарадње Хрватска – Србија, вредног 922.761 евра, присуствовали су
министарка регионалног развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске Габријела
Жалац, директорица Агенције за регионални развој Републике Хрватске
Стела Арнери, жупан Вуковарско – сријемске жупаније Божо Галић, а
са српске стране директорка Фонда „Европски послови” АП Војводине
Видосава Ендерић и декан Економског факултета Александар Грубор.

Јун
ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ

Општи циљ пројекта је унапређење континенталног туризма у
прекограничном региону, са циљем генерисања одрживог социјалног,
економског и територијалног развоја, док је специфични циљ пројекта
развој атрактивне, динамичне и конкурентне туристичке промоције у
циљу подизања атрактивности регија уз границу. Предвиђено време
трајања пројекта је 28 месеци, а као резултат биће препознатљив
идентитет региона, побољшање промоције туристичке понуде, унапређени
капацитети туристичких организација и одабраних локалитета, као и
повећана видљивост туристичке понуде у прекограничном региону.

Позив Амбасаде Краљевине
Норвешке
у
Србији
за
подношење
предлога
пројеката за јавне институције
и међународне организације
Отворени позив у 2017. години
за суфинансирање пројеката у
области културе и уметности
који су подржани кроз
међународне фондове

СТРАНА 1
Фонд ,,Европски послови’’ Аутономне Покрајине Војводине
Хајдук Вељкова 11 (Мастер Центар, спрат 6), 21000 Нови Сад, Република Србија
тел: +381 (0)21 310 2091
E-пошта: office@vojvodinahouse.eu

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Завршен европски пројекат „Смањење катастрофа, стандардизована анализа
опасности и процена ризика - DR SHARE“
Тродневном конференцијом, у Винковцима, дана 19.06.2017, Новом Саду, дана 20.06.2017,
и Орашју, дана 21.06.2017, завршен је осамнаестомесечни пројекат „Смањење катастрофа,
стандардизована анализа опасности и процена ризика - DR SHARE“.
Пројекат је резултат заједничког рада Вуковарско – сријемске жупаније (вoдећи партнер),
Агенције за развој Вуковарско – сријемске жупаније Храст д.о.о, те Државне управе за
заштиту и спашавање с хрватске стране, Министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства Посавске жупаније из Босне и Херцеговине, као и Покрајинског секретаријата
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, те Фонда „Европски
послови“ АП Војводине. Сви актери су потврдили спремност за наставак сарадње и истакли
важност благовремене реакције на природне непогоде. Једна од њих, поплаве слива реке
Саве из 2014. године била је директан покретач тадашње сарадње и помоћи, али и писања и
реализације овог пројекта.
Пројекат је био укупне вредности 281.222 евра, а учешће Европске комисије преко Генералног
директората за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (DG ECHO) било је око 74%, односно
210.227 евра, док су остатак уложили партнери.
На новосадској конференцији су се обратили покрајински секретар за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, директорка Фонда „Европски
послови“ АП Војводине Видосава Ендерић, министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства Посавске жупаније Босне и Херцеговине Мато Бркић, помоћник начелника
Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије Бојан
Костић, и изасланик жупана Вуковарско – сријемске жупаније Игор Бановац.
У оквиру пројекта, развијен је ИТ алат за управљање ризицима ради унапређивања
заједничког разумевања ризика који прелазе државне границе, бољег разумевања планова
управљања ризицима, поступака и процеса, разменом најбољих искустава међу суседним
регијама: Сремског округа Републике Србије, Вуковарско – сријемске жупаније Републике
Хрватске и Посавске жупаније Босне и Херцеговине.

СТРАНА 2

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Одржано саветовање „Могућности финансирања пројеката у области културе
путем ЕУ фондова“ у Скупштини АП Војводине

У организацији Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама, у великој сали Скупштине Војводине, дана 21. јуна 2017. године,
одржано је саветовање „Могућности финансирања пројеката у области културе путем
ЕУ фондова“, намењено пре свега носиоцима функција у локалним самоуправама, али
и запосленима у покрајинским институцијама који раде на припремама пројеката.
Скуп је отворио заменик покрајинског секретара др Небојша Кузмановић. О
ИНТЕРЕГ ИПА програмима прекограничне сарадње и других иностраних фондова
за пројекте у области културе говорила је Мина Радмиловић-Пјевац из Фонда
„Европски послови“ АП Војводине, док је о програму „Креативна Европа“ и његовим
смерницама говорио Димитрије Тадић, руководилац Деска Креативна Европа Србија.
Када је реч о примерима добре праксе, искуства су изнели Лука Кулић из Музеја
савремене уметности Војводине и др Славица Вујовић из Покрајинског завода
за заштиту споменика културе. О улози Покрајинског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама, као и подршци и начинима
сарадње говориле су сараднице у секретаријату Бојана Беговић и Љиљана Ћумура.

СТРАНА 3

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине

Представници локалних самоуправа, просветни и здравствени
радници на обуци за припрему европских пројеката

Фонд „Европски послови“ АП Војводине наставља реализацију обука под називом „Могућности
финансирања путем ЕУ фондова“ за заинтересоване институције. У јуну месецу представници
Фонда одржали су тродневне обуке у Кикинди за запослене у градској управи и Секретаријату
за развој и управљање инвестицијама, у Бачком Петровцу за запослене у Туристичкој
организацији Бачки Петровац, просветне раднике основних школа, запослене у Дому здравља,
у Новом Кнежевцу за просветне раднике у основним и средњим школама и здравствене
раднике, у Бачкој Тополи за запослене у Туристичкој организацији Бачка Топола и запослене
у локалној самоуправи и за запослене у „Научном институту за ветеринарство’’ у Новом Саду.
Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би
се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним
партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и
припреме буџет пројекта, уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније.

СТРАНА 4

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Предавање проф. др Франца Шаусбергера у склопу Програма
„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

У склопу Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, 24. јуна 2017.
године, одржано је предавање проф. др Франца Шаусбергера, председавајућег Института
региона Европе (ИРЕ) и посебног саветника Европске комисије за државе у процесу
приступања Европској унији, на одељењу Економског факултета у Новом Саду, на тему
„Тренутна ситуација и напредак Србије на путу ка Европској унији”. Скуп је отворила
директорка Фонда Видосава Ендерић. Проф. др Шаусбергер је говорио о тренутном статусу
Србије у процесу преговора са Европском унијом и указао на важност укључивања локалног и
регионалног нивоа у наведни процес. Након његовог излагања уследила су питања учесника.
Програм под називом „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ спроводи Фонд
„Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Економским факултетом у Суботици, док је
комплетан Програм финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ
Програма представља упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као
и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће
стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у циљу
доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и
креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији.
Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској
администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима,
образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим
и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким
установама, другим институцијама које могу користити средства из европских фондова.

СТРАНА 5

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Позив Амбасаде Краљевине Норвешке у Србији за подношење предлога
пројеката за јавне институције и међународне организације
Отворени позив: Јачање европских интеграција у Србији и Црној Гори
Сврха позива
Општи циљ помоћи Норвешке западном Балкану је да допринесе развоју владавине права и
стабилности кроз иницијативе које промовишу:
А) Стабилност
Ближа регионална сарадња
Спровођење правде у процесу транзиције у региону
Помирење
Б) Социјално-економски развој у држави и региону
Повећан економски раст и конкурентност
Повећани капацитети у области животне средине / климе / енергије
Повећана друштвена и економска укљученост маргинализованих група
Ц) Добро управљање
Јачање правне државе кроз изградњу капацитета судова, тужилаца, независних контролних тела и
полиције
Демократичнији и ефикаснији сектор одбране
Снажно, динамично и независно цивилно друштво и медији
Поштовање права мањина и маргиналних група у складу са међународним споразумима, како
формално тако и у пракси
Борба против организованог криминала и корупције као приоритет за власти.
Ко може да аплицира?
Министарства, локалне самоуправе, јавне институције у Србији и Црној Гори и међународне
организације.
Организација цивилног друштва (ОЦД) не може бити кандидат у овој шеми грантова, али они могу
учествовати у пројекту као партнери. Посебан позив за подношење предлога пројеката за ОЦД биће
објављен у наредном периоду.
Комерцијалне организације могу да учествују у трошковима пројекта уколико се набављају њихове
услуге.
Временски оквир
Позив за пријаву је објављен 10. маја 2017. године и биће отворен до 1. јула 2017. године.
Пријава и потребна документација се морају доставити до 1. јула 2017. године путем е-поште на:
projects.belgrade@mfa.no
Више информација у вези са овим позивом, може се наћи на следећем линку:
https://www.norway.no/en/serbia/norway-serbia/news-events/news2/call-for-proposals/

СТРАНА 6

БИЛТЕН

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Отворени позив у 2017. години за суфинансирање пројеката у области
културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове
Предмет
Предмет „Отвореног позива 2017“ је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски
подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2017. години:
Програми ЕУ:
•
•
•
•
•
•

Креативна Европа - потпрограм „Култура“
Програми прекограничне сарадње (ИПА)
Дунавски програм транснационалне сарадње
Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње
УНЕСКО
Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)

Не разматрају се:
•
•
•

пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње и фондова дипломатских и конзуларних
представништава;
пројекти из области медија, филма и других аудиовизуелних делатности;
пројекти подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа

Циљ
Циљ „Отвореног позива 2017“ је системска подршка развоју међународне сарадње културног сектора кроз подршку
пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.
На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење
пројеката од стране апликаната, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и подстицање
развоја система културе.
Право учешћа
Право учешћа на „Отвореном позиву 2017“ имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање
делатности културе, као и други субјекти у области култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим
установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
Износ доступне финансијске подршке
Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:
а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству, уколико се ради о партнеру на
пројекту или
б) до 40% од одобреног буџета подносиоца апликације министарству , уколико се ради о носиоцу пројекта
Трајање позива и начин достављања пријаве
„Отворени позив 2017“ траје од 25. марта 2017. године до 1. септембра 2017. године.
Пријаве за Отворени позив достављају се поштом, на адресу:
Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд,
Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе, са назнаком:
„Отворени позив 2017“
Пријаве се достављају у једном (1) примерку, поштом и електронским путем, на адресу: otvorenipoziv@kultura.gov.
rs, са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.
Уколико један подносилац пријаве доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси се посебна пријава.
Достављени материjали се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Више информација у вези са овим позивом, може се наћи на следећем линку:
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/otvoreni-poziv-2017--za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti--koji-su-podrzani-kroz-medjunarodne-fondove-
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Активности у оквиру пројекта „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у
пограничној области – ЕМБЕР“
Одржана дводневна обука јединица цивилне заштите
У оквиру пројекта „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“
одржана је дводневна вежба за јединице цивилне заштите из Шида и Сремске Митровице, јер
су ове две општине биле изложене поплавама које су у мају 2014. године погодиле Србију и
суседне земље.
Циљеви вежбе, која је одржана 1. и 2. јуна у Шиду, били су увежбавање вештина спасилаца,
синхронизација рада више спасилачких тимова и едукација о безбедности на води, а одржали
су је представници Горске службе спасавања Србије чији спасиоци у просеку годишње имају
преко 50 спасилачких интервенција у свим деловима наше земље.
У оквиру вежби припадници јединица цивилне заштите опште намене Општине Шид и Града
Сремске Митровице учили су како да процене безбедност на месту несреће, процене стање
повређених лица, као и да пруже прву помоћ. Такође, спасиоци Горске службе спасавања
Србије представили су основну филозофију спасавања, као и хидролошке и друге појаве које
су карактеристичне у ситуацијама када одређено насељено место задеси поплава. Током
практичног дела вежбе увежбавале су се спасилачке вештине које су карактеристичне за
деловање у поплавама попут извлачења особа из плитке воде и условљено спасавање, односно
додавање плутајућег ужета жртвама у води. Значајан део вежбе односио се на пружање прве
помоћи где су припадници цивилне заштите оспособљавани за контролу крварења, преглед
повређене особе, реанимацију и збрињавање повреда коштано зглобног система. Приказане
вежбе спасавања које су демонстриране у условима поплава могу спасити животе грађана у
подручјима погођеним поплавама.
Одржан Округли сто
Резултати вишемесечног рада на заједничком пројекту “Одговор на свеприсутне ванредне
ситуације у пограничној области – ЕМБЕР” представљени су 13. јуна 2017. године на Округлом
столу у Скупштини АП Војводине.
У протеклих 8 месеци, спроведен је низ активности, почевши од Анализе одговора на поплаве
реке Саве које су се десиле 2013. и 2014. године и евалуације примењених решења и процедура
система заштите и спашавања. Ове анализе спровеле су радне групе састављене од стручних
лица и експерата укључених у систем одбране од поплава и систем цивилне застите. Анализа је
већ представљена на округлом столу у Вуковару, и на основу изведених закључака приступило
се изради Заједничког акционог плана за реаговање у случају поплава и других ванредних
ситуација.
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На Округлом столу у Новом Саду представљен Заједнички акциони план који садржи процедуре
за реаговање у ванредним ситуацијама у складу са законском регулативом Републике Србије
и Републике Хрватске, нарочито информације о систему одбране од поплава, активирање
система цивилне заштите на локалном нивоу преко окружног, покрајинског и државног,
пружање помоћи и размена информација у складу са потписаним споразумом између Влада
Републике Србије и Републике Хрватске о сарадњи у случају природних и других катастрофа, о
обавези обавештавања о опасностима, начинима тражења и пружања помоћи.
Пројекат ЕМБЕР, који је финансијски подржала Европска унија кроз Програм прекограничне
сарадње између Србије и Хрватске, резултат је сарадње институција из Војводине и Вуковарскосријемске жупаније. Као партнери на пројекту испред Аутономне покрајине Војводине јављају
се Секретаријат Покрајинске владе, Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Покрајински
секретаријат за привреду и туризам. Значај пројекта су препознале и општине Шид и
Сремска Митровица које активно учествују у његовом спровођењу. Такође, као релевантни
актери из струке у пројекту учествују покрајинска јавна предузећа, ЈВП „Воде Војводине“ и
ЈП „Војводинашуме“, као и Црвени крст Војводине који су учесници у одбрани од поплава и
збрињавању грађана у случају ванредних ситуација.
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Измењени бројеви телефона у Фонду „Европски послови“ АП Војводине

Од 1. јуна 2017. године у Фонду ,,Европски послови” АП Војводине измењени су
телефонски бројеви.
Наши нови контакт телефони су:
Директор: 021 / 310 20 91
Сектор за европске програме и пројекте
- Одсек за европске пројекте: 021 / 310 15 62
- Одсек за европске програме и едукацију: 021 / 310 15 60
Сектор за европску сарадњу
- Одсек за сарадњу са европским, регионалним и међународним институцијама: 021 / 310 20 93
- Одсек за сарадњу са републичким и покрајинским институцијама и локалним самоуправама:
021 / 310 20 93
Служба за опште и заједничке послове
- Група за опште послове: 021 / 310 20 86
- Група за материјално-финансијске послове: 021/310 20 83
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