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“Ми не стварамо коалиције држава, ми уједињујемо људе.
Подстицањем на заједнички рад, показујемо људима да изван њихових разлика и
географских граница лежи заједнички интерес.”
					

					

Жан Моне (1888–1979), француски економиста,
дипломата и један од оснивача ЕУ

Програми прекограничне и транснационалне
сарадње се једним именом називају програми
ма територијалне сарадње или Интеррег про
грамима. Програми представљају финансијску
подршку сарадњи пограничних територија су
седних држава (прекогранична сарадња) или
сарадњи делова или целих држава (транснацио 
нална сарадња) на решавању питања од заједни
чког интереса – управљање отпадом, пружање
услуга у различитим секторима, културна и еко
номска сарадња, туризам, саобраћај итд.
Ова иницијатива Европске уније постоји од 1990.
године, када су средства европских структурних
и инвестиционих фондова (ЕСИ фондова) – пре
цизније, Европског фонда за регионални развој
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(ЕФРР) – кроз програме Интеррег била на распо
лагању само државама чланицама ЕУ. Од 2004.
године, у програме Интеррег се укључују и др
жаве које нису чланице ЕУ, користећи фондове
који су њима на располагању:
–– у периоду од 2004. до 2006. године – програм
КАРДС
–– у периоду од 2007. до 2013. године – програм
ИПА (Инструмент за претприступну помоћ) и
–– у периоду од 2014. до 2020. године – програм
ИПА 2.

Историјат програма
Први програми су одобрени у периоду 1990–
1994. година, под називом Интеррег I. Овај па
кет је подржавао само прекогранични аспект
сарадње, а укупно је финансиран 31 програм
сарадње. Кроз наредне две финансијске пер
спективе, Интеррег програми су се мењали и
унапређивали, па у периоду 2000–2006. година
групације програма постају:
• Интеррег IIIА – прекогранична сарадња
• Интеррег IIIБ – транснационална сарадња и
• Интеррег IIIЦ – међурегионална сарадња.

Задржане су три групације програма који се у
законском смислу и даље зову програми те
риторијалне сарадње, али су представници
програма одлучили да се у употребу врати
назив Интеррег, пошто је препознатљивији
грађанима ЕУ.
У току је припрема 91 програма сарадње који
ће у наредних седам година бити спровођени у
оквиру овог циља, као и три програма за умре
жавање (Urbact, Interact и ESPON).

У периоду од 2007. до 2013. године, ови програ
ми су по први пут постали засебан циљ ЕСИ фо
ндова (један од укупно три циља у овом пери
оду). Остала су три засебна типа програма, али
је изостављен назив Интеррег, па се сви типови
програма обједињено називају програмима те
риторијалне сарадње.
У текућој финансијској перспективи (2014–2020.
година), програми остају засебан циљ ЕСИ фон
дова – и то други од укупно два циља, што гово 
ри о растућем значају ових програма у ЕУ.
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ПРОГРАМИ У

СРБИЈИ

РЕЗУЛТАТИ КРОЗ ДВЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Након што је Европска комисија објавила свој
Четврти извештај о економској и социјалној ко
хезији, било је јасно да ће ови програми заузи
мати све већи простор у будућности. Извешта
јем су истакнути следећи резултати:
•• број контаката на националном, регионалном
и локалном нивоу је порастао;
•• формиране су многе нове институције у
великом броју пограничних региона, док су
постојеће агенције ојачаване и унапређено је
њихово финансирање;
•• створена су нова прекогранична партнерс
тва и мреже;
•• успостављен је одржив процес размене
знања и искустава преко граница и између
држава и
•• током спровођења пројеката знатно су поди
гнути капацитети јавног сектора за управља
ње пројектима.

Спровођење програма
Основа за спровођење програма прекограничне
и транснационалне сарадње је оперативни прог
рам или програмски документ, који се састоји из:
анализе територије обухваћене програмом, иза
зова са којима се та територија суочава и анали
зе – предлога који од тих изазова могу да се пре
вазиђу кроз сарадњу са институцијама из делова
других држава обухваћених програмом.
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Институције које су у државама које сарађују у
програму надлежне за његово спровођење (у
Србији је то Канцеларија за европске интег
рације Владе Републике Србије – КЕИ) заје
днички формирају тела која ће управљати и
спроводити програм.
То су:12
–– Заједнички надзорни одбор (ЗНО) – за
програме прекограничне сарадње. Са
сто
ји се
од представника ресорних министарстава, ло
калних и регионалних органа власти, научних
установа, цивилног сектора итд. из свих држава
које учествују у програму. За транснационалне
програме постоји само један представник држа
ве у ЗНО, и то из институције која је у својој држа
ви надлежна за наведене послове.
–– Заједнички секретаријат (ЗС) – админист
ративна подршка структурама које спроводе
програме. Сваки секретаријат се налази у др
жави која је водећа у програму (у којој се потпи
сују пројектни уговори и која је одговорна за
систем управљања и контроле према ЕУ). У ос
талим државама учесницама у програму налазе
се антене секретаријата, информационе тачке
или контакт тачке.
1 средства преостала из годишњих алокација за 2012. и 2013. годину за
програме прекограничне сарадње Хрватска-Србија, Србија-Босна и
Херцеговина и Србија–Црна Гора; јавни позиви ће бити објављени поч е
тком 2015. године
2 различитих организација/институција из Србије које су спроводиле
пројекте
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Програми се спроводе расписивањем јавних по
зива за подношење пројектних предлога.

Програми у Србији у периоду
2014–2020. година

Пријављивање пројеката

У финансијском периоду (перспективи) 2014–
2020. година, Србија учествује у осам програма
прекограничне и транснационалне сарадње, и то:

Пројекте могу да поднесу све непрофитне
институције (нпр. министарства, органи по
крајинске владе и локалне самоуправе, јавна
предузећа, универзитети, школе, болнице, аге
нције, удружења, коморе, организације цивил
ног друштва итд.) које су регистроване на тери
торији обухваћеној програмом, са појединим
изузецима.
Сваки водећи партнер у пројекту мора да има
бар једног пројектног партнера у суседној зе
мљи. Услови за пријављивање, процедура и
садржај пријавног пакета докумената су јавно
доступни, а ЗС, у сарадњи са КЕИ, организују ра
дионице за припрему пројеката.

1. Мађарска–Србија
2. Румунија–Србија
3. Бугарска–Србија
4. Хрватска–Србија
5. Србија–Босна и Херцеговина
6. Србија–Црна Гора
7. Јадранско–јонски транснационални програм и
8. Транснационални програм Дунав.
Постоји могућност да се током ове финансијске
перспективе Србији одобре додатни програми
територијалне сарадње.
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Финансијска средства

МАЂАРСКА–СРБИЈА

ИПА: 65.124.000,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
76.616.470,58 евра

Интернет адреса: www.hu-srb-ipa.com

Oбласт подршке
Приоритет 1: Унапређивање система
за прекогранично управљање водама и
спречавање ризика
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Смањење еколошких ризика (као што
су суша, поплава, град) и спречавање
њихових негативних утицаја на
пољопривреду и производњу хране и
• Унапређење управљања водама
(реке, канали, термалне воде, воде за
пиће) и побољшање мера за праћење
кроз координисане активности у
прекограничном региону.
Приоритет 2: Смањење броја „уских грла“ у
прекограничном саобраћају
Специфични циљ у оквиру овог тематског
приоритета je:
• Повећање капацитета граничних
прелаза и саобраћајних веза, уз
промовисање развоја и коришћење
одрживог транспорта (јавни, друмски,
бициклистички, водни саобраћај).

6

Програм прекограничне сарадње Мађарска– Србија

Приоритет 3: Подстицање сарадње у
области туризма и културног наслеђа
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Заједничка координација прекограничних
туристичких одредишта – на основу
комплементарних локалних предности –
са циљем одрживог развоја туристичких
потенцијала и
• Промовисање активности и сарадње
у области културе, разоноде, спорта и
заштите природе.
Приоритет 4: Унапређивање привредне
конкурентности МСП – кроз развој заснован
на иновацијама
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Јачање капацитета МСП за раст и
запошљавање – кроз развој и адаптацију
нових технологија, процеса, производа
или услуга и
• Повећавање броја прекограничних
веза у области иновација између МСП
(кластера), релевантних универзитета,
истраживачких, развојних и иновационих
институција и цивилног друштва.

Програм Мађарска–Србија
територија обухваћена програмом

Контакти
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Матије Корвина 17 (ХКПЦ Galleria, 1. спрат)
24000 Суботица, СРБИЈА
Телефон: +381 24 559 797
Email: rburzan@seio.gov.rs, dvujinovic@seio.gov.rs
ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Joint Secretariat
Széchenyi Programiroda Nkft.
Gellérthegy utca 3032, H1016 Budapest, HUNGARY
Gogol utca 3, H6722 Szeged, HUNGARY
Телефон: +36 1 4575 557
Email: info@husrbjts.com
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Managing Authority for International Cooperation
Programmes
Prime Minister’s Oﬃce
Department for International Aﬀairs
Wesselényi utca 2022, H1077 Budapest, HUNGARY
Телефон: +36 1 4749 269

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Финансијска средства

РУМУНИЈА–СРБИЈА

ИПА: 74.906.248,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
88.124.998,00 евра

Интернет адреса: www.romania-serbia.net

Oбласт подршке
Приоритет 1: Промовисање запошљавања,
мобилности радне снаге и социјалног и
културног укључивања становништва у
пограничном региону
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Запошљавање и кретање радника;
• Здравствена и социјална инфраструктура и
• Социјално и културно укључивање.
Приоритет 2: Заштита животне средине и
управљање ризиком
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Заштита животне средине и одрживо
коришћење природних ресурса и
• Управљање ризиком у области животне
средине и повећање спремности за
одговор у хитним случајевима.
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Програм прекограничне сарадње Румунија– Србија

Приоритет 3: Одржива покретљивост и
приступачност
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Мобилност и транспортна
инфраструктура и сервис и
• Побољшање јавно комуналне
инфраструктуре.
Приоритет 4: Атрактивност за одрживи
туризам
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Инвестиције у раст тражње локалне
туристичке мреже и промовисање
иновативних туристичких активности и
• Иницијативе за изградњу капацитета
ради унапређења квалитета и иновација
туристичких услуга и производа.

Програм Румунија– Србија
територија обухваћена програмом

Контакти
КАНЦЕЛАРИЈА – БОР
Моше Пијаде 19, 19210 Бор, СРБИЈА
Телефон: +381 30 458 295
Email: vstanic@seio.gov.rs
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Димитрија Туцовића 17, 26 300 Вршац, СРБИЈА
Телефон: +381 13 834 567
Email: estanimirov@seio.gov.rs, pgrubor@seio.gov.rs
ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Joint Technical Secretariat
Regional Oﬃce for Crossborder Cooperation Timisoara
Proclamatia de la Timisoara Str. 5, 1st floor
300054 Timisoara, ROMANIA
Телефон: +40 356 426 360
Email: ipacbc@brcttimisoara.ро
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Managing Authority for the RomaniaRepublic of
Serbia IPA Crossborder Cooperation Programme
Ministry of Regional Development and
Public Administration
Apolodor Street, North Side
Bucharest, sector 5, ROMANIA
Телефон: +40 372 111 347
Email: romaniaserbia@mdrap.ro

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

БУГАРСКА–СРБИЈА

Финансијска средства
ИПА: 28.986.914,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
34.102.251,77 евра

Интернет адреса: www.ipacbc-bgrs.eu

Oбласт подршке
Приоритет 1: Подстицање развоја туризма
и културног и природног наслеђа

Приоритет 2: Инвестирање у младе,
образовање и вештине

Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:

Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:

• Привлачење туриста: повећање
туристичке атрактивности у пограничној
области кроз боље коришћење природног
и културног наслеђа;
• Прекогранични туристички производ:
валоризација повољнијих услова за
разноврсност туризма у пограничној
области кроз стварање заједничког
прекограничног туристичког бренда и
• Умрежавање (активности људи – људима):
капитализација ефеката културног
и природног наслеђа туризма на
пограничне заједнице.

• Вештине и предузетништво: развој
вештина и подстицање предузетништва
младих кроз стварање предуслова за
унапређење могућности за запошљавање
младих у пограничној области и
• Умрежавање (активности људи – људима):
промоција одрживих, дугорочних и
сарадничких иницијатива за младе и
са младима, укључујући и повећање
мобилности младих.
Приоритет 3: Заштита животне средине и
промовисање прилагођавања климатским
променама, превенција и управљање
ризиком
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Заједничко управљање ризиком:
превенција и ублажавање последица
непогода у прекограничом региону,
изазваних природним или људским
фактором и
• Заштита природе: унапређење
капацитета регионалних и локалних
интересних група за боље одржавање
животне средине и природних ресурса у
прекограничном региону.
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Програм прекограничне сарадње Бугарска– Србија

Програм Бугарска– Србија
територија обухваћена програмом

Контакти
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Тржнопословни центар “Калча”
Обреновићева бб, II спрат, ламела Ц, локал Ц67
18000 Ниш, СРБИЈА
Телефон: +381 18 513 224
Email: mjovanovic@seio.gov.rs,
milena.jovanovic@seio.gov.rs,
apetronijevic@seio.gov.rs
ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Joint Secretariat
Ministry of Regional Development
1719 Kiril and Metodiy Str., Ground floor, oﬃce 1.1
1202 Sofia, BULGARIA
Телефон: +359 2 9405 666
Email: skanatov@mrrb.government.bg
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Managing Authority
Directorate General “Territorial Cooperation
Management”
Ministry of Regional Development
1719 Kiril and Metodiy Str., 1202 Sofia, BULGARIA
Телефон: +359 2 9405 581
Email: tcm_exbd@mrrb.government.bg

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Финансијска средства

ХРВАТСКА–СРБИЈА

ИПА: 34.293.188,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
40.344.927,06 евра

Интернет адреса: www.croatia-serbia.com

Област подршке
Приоритет 1: Побољшање квалитета
социјалних и здравствених услуга у
програмском подручју
Специфични циљ у оквиру овог тематског
приоритета је:
• Побољшање објеката, услуга и вештина
у сектору јавног здравства и социјалне
заштите.

Специфични циљ у оквиру овог тематског
приоритета је:
• Јачање, диверзификација и интеграција
прекограничне туристичке понуде и
боље управљање ресурсима културног и
природног наслеђа.

Приоритет 2: Животна средина, превенција
ризика и производња енергије

Приоритет 4: Конкурентност и развој малих
и средњих предузећа

Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:

Специфични циљ у оквиру овог тематског
приоритета је:

• Унапређење управљања ризицима (воде,
земљишта, ваздуха) заштите животне
средине и заштите биодиверзитета
(укључујући екосистеме и НАТУРА 2000) и
• Унапређење коришћења иновативних
технологија за одрживу производњу
енергије и енергетску ефикасност.
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Приоритет 3: Туризам и културно и
природно наслеђе

Програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија

• Побољшање конкурентности територије
обухваћене овим програмом кроз
подршку истраживању, развоју,
иновацијама и активностима везаним за
подршку пословању.

Програм Хрватска–Србија
територија обухваћена програмом

Контакти
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Соларски трг 3, 22 000 Сремска Митровица,
СРБИЈА
Телефон: +381 22 617 835
Email: dcvejic@seio.gov.rs, tguberinic@seio.gov.rs
ЗАЈЕДНИЧKИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ
Рачкога 6, 10 000 Загреб, ХРВАТСКА
Телефон: +385 1 6446 752
Email: cbc.hrsrb@mrrfeu.hr
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ
Управа за управљање оперативним
програмима, Сектор за територијалну сурадњу
Рачкога 6, 10 000 Загреб, ХРВАТСКА
Tелефон: +385 1 6438 256
Email: andelka.hajdek@mrrfeu.hr,
kruncica.rakic@mrrfeu.hr

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Финансијска средства

СРБИЈА–БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ИПА: 14.000.000,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
16.223.529,41 евра

Интернет адреса: http://srb-bih.org/

Област подршке
Приоритет 1: Промоција запошљавања,
мобилности радне снаге и прекограничне
социјалне и културне инклузије
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Унапређење капацитета радне снаге и
проширење могућности за запошљавање и
• Подстицање социјалне и економске
инклузије.

Приоритет 3: Подстицање туризма и
очувања културног и природног наслеђа
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Повећање доприноса туризма укупном
социоекономском развоју програмског
подручја и
• Јачање културног идентитета програмске
области.

Приоритет 2: Заштита животне средине,
промоција и ублажавање последица
прилагођавања на климатске промене,
превенција и управљање кризним
ситуацијама
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Побољшање планирања одрживе животне
средине и промоција биодиверзитета и
• Унапређење система управљања за хитне
интервенције.
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Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина

Програм Србија–БИХ
територија обухваћена програмом

Контакти
ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Немањина 52, 31 000 Ужице, СРБИЈА
Телефон: +381 31 512 394
Email: oﬃce@srbbih.org
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Туралибегова бб, TЦ Пасаж
75 000 Тузла, БИХ
Телефон: +387 35 257 365
Email: danijela.konjic@srbbih.org

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Финансијска средства

СРБИЈА–ЦРНА ГОРА

ИПА: 8.400.000,00 евра
Укупно (ИПА + суфинансирање):
9.734.117,66 евра

Интернет адреса: www.cbcsrb-mne.org

Област подршке
Приоритет 1: Промоција запошљавања,
мобилности радне снаге и прекограничне
социјалне и културне инклузије
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Побољшање капацитета радне снаге и
могућности за запошљавање и
• Оснаживање социјалне и културне
инклузије.

Приоритет 2: Заштита животне средине,
промоција и ублажавање последица
прилагођавања на климатске промене,
превенција и управљање кризним
ситуацијама
Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:
• Унапређење управљања отпадом и
третман отпадних вода и
• Заштита природних ресурса.
Приоритет 3: Подстицање туризма и
очувања културног и природног наслеђа
Специфични циљ у оквиру овог тематског при
оритета је:
• Унапређење капацитета за искоришћење
туристичких потенцијала.
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Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора

Програм Србија–Црна Гора
територија обухваћена програмом

Контакти
ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА
Зоре Томашевић 5
31 300 Пријепоље, СРБИЈА
Телефон/факс: +381 33 711 705
Еmail: jts@cbcsrbmne.org
АНТЕНА ЗАЈЕДНИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ПРОГРАМА
Слободе бб, ТЦ Раднички дом
84 000 Бијело Поље, ЦРНА ГОРА
Телефон: +382 50 431 282
Email: goran.prebiracevic@cbcsrbmne.org

Програми прекограничне и транснационалне сарадње
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ЈАДРАНСКО–ЈОНСКИ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
www.evropa.gov.rs

www.southeast-europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/index

ЕФРР (државе чланице ЕУ):
83.467.729,00 евра
Укупно ЕФРР + суфинансирање:
99.459.865,00 евра
ИПА: 15.688.887,00 евра
Укупно ИПА + суфинансирање:
18.457.514,00 евра
Укупно програм: 117.917.379,00 евра

Област подршке

Контакти

Приоритет 1: Иновативан и паметан регион

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сектор за програме прекограничне и
транснационалне сарадње
Немањина 34, 11000 Београд, СРБИЈА
Телефон: +381 11 3061 100
Email: cbc@seio.gov.rs

• Подршка развоју иновационих мрежа и
кластера региона, академских заједница и
предузећа у Јадранско–јонском региону
Приоритет 2: Одржив регион
• Промовисање одрживе валоризације и
очувања природног и културног наслеђа,
као ресурса за раст у Јадранско–јонском
региону и
• Побољшање транснационалних
капацитета за заштиту животне средине,
смањење фрагментације и очување
екосистемских услуга у Јадранско–
јонском региону
Приоритет 3: Повезан регион
• Побољшање капацитета за интегрисани
транспорт, услуге мобилности и
мултимодалност у Јадранско–јонском
подручју.
Приоритет 4: Подршка управљању ЕУ
стратегијом за Јадранско–јонски регион
• Подршка координацији и спровођењу
Јадранско–јонске стратегије – кроз
унапређење институционалних
капацитета јавне управе и кључних актера
у процесу спровођења заједничких
приоритета.
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Финансијска средства

Јадранско - јонски транснационални програм

УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Regione EmiliaRomagna
Viale Aldo Moro 30, Bologna, Italy
Телефон: +39 051 5273 126
Email: adrion@regione.emiliaromagna.it

Финансијска средства
ЕФРР (државе чланице ЕУ):
202.095.405,00 евра
Укупно ЕФРР + суфинансирање:
239.661.374,40 евра
ИПА: 19.829.192,00 евра
Укупно ИПА + суфинансирање:
23.328.461,20 евра
Укупно програм: 262.989.835,60 евра

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ

ДУНАВ
www.evropa.gov.rs

*Очекује се да ће ЕНИ средства износити око 5.000.000,00 евра

Област подршке
Приоритет 1: Иновативно и друштвено
одговорно пословање унутар Дунавског региона
Специфични циљ у оквиру овог тематског приоритета је:
• Изградња избалансираних капацитета за
иновације у Дунавском региону и допринос
позитивним променама у спровођењу иновација.

Приоритет 2: Еколошки и културно одговорно
деловање унутар Дунавског региона
Специфични циљеви у оквиру овог тематског приоритета су:

• Унапређење заједничког приступа, како би се
природна и културна баштина валоризовала на
одржив начин и
• Ефективнији приступ очувању, обнови и
одржавању великих биолошких коридора и
мочварних подручја, који доприносе стабилности
екосистема.

• Боља координација развоја ефикасних система
дистрибуције енергије, како би се учинила
делотворнијим значајна улагања региона
у обновљиве изворе енергије, енергетску
ефикасност и паметне мреже, и да би се
допринело безбедности довода енергије.

Приоритет 4: Добро управљање Дунавским
регионом
Специфични циљеви у оквиру овог тематског приоритета су:
• Унапређење сарадње и изградње капацитета
јавних институција и осталих субјеката и стварање
система прекограничног информисања и
планирања и
• Унапређење капацитета и способности
институција и заинтересованих страна за
делотворније спровођење Стратегије ЕУ за
Дунавски регион.

Приоритет 3: Боља повезаност Дунавског региона

Контакти

Специфични циљеви у оквиру овог тематског
приоритета су:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ВЛАДE РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

• Побољшање регионалне повезаности на
ТЕН–Т инфраструктуру – путем систематског
припремања стратешких улагања у преко
граничну саобраћајну инфраструктуру, не
достајуће карике и „уска грла“, и пратећу изградњу
капацитета за боље планирање, спровођење и
управљање прекограничним пројектима;
• Припремање терена за одржива транспортна
решења, укључујући улагања у железницу и
уну трашње пловне путеве, модалну интеграцију,
интелигентан и одржив саобраћај у градским
срединама који ће смањити последице утицаја
на животну средину у виду локалног загађења и
емисије гасова који доводе до ефекта стаклене
баште и

Сектор за програме прекограничне и транснационалне
сарадње
Немањина 34, 11000 Београд, СРБИЈА
Телефон: +381 11 3061 100
Email: cbc@seio.gov.rs

ЗАЈЕДНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРОГРАМА И
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО ПРОГРАМА
Joint Secretariat and Managing Authority
József nádor tér 24, H1051 Budapest, HUNGARY
Телефон: +36 1 7955 549
Email: danube@nth.gov.hu

Транснационални програм Дунав
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