
Фонд за регионалну сарадњу 

 

Обавјештавамо вас да је у оквиру Фонда за регионалну сарадњу отворен Позив за 

финансирање регионалне сарадње, чији је укупан буџет за период 2014-2021 31,89 

милиона евра. Фонд је основан од стране донаторских држава Норвешке, Исланда и 

Лихтенштајна, а главно тијело за управљање програмским активностима представља 

Канцеларија за финансијско управљање. Фонд подржава пројекте који се баве 

заједничким европским изазовима кроз регионалну прекограничну и транснационалну 

сарадњу у виду размјене знања, примјера добре праксе и изградње капацитета у оквиру 

приоритетних сектора.  

 

Циљ овог Позива вриједног 15 милиона евра је подршка пројектима чије су активности 

усмјерене на јачање прекограничне и транснационалне сарадње међу државама 

чланицама Програма и партнерским државама (15 чланица ЕУ које су земље кориснице 

и 10 партнерских држава изван ЕУ), а пројекти се могу кандидовати у оквиру сљедећих 

приоритетних сектора: 

 

-          Иновације, истраживање, образовање и конкурентност; 

-          Социјална инклузија, запошљавање младих и смањивање сиромаштва; 

-          Животна средина, енергија, климатске промјене и економија ниске емисије 

угљеника (low carbon economy) 

-          Култура, цивилно друштво, добра управа, људска права и слободе; 

-          Правда и унутрашњи послови. 

 

Пројекте пријављују и спроводе конзорцијуми који морају укључивати најмање три 

партнера, од чега два морају бити из земаља корисница Програма (Бугарска, Хрватска, 

Кипар, Чешка, Естонија, Грчка, Мађарска, Латвија, Литванија, Малта, Пољска, 

Португал, Румунија, Словачка и Словенија), а остали из партнерских земаља (БиХ, 

Албанија, Бјелорусија, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Русија, Србија, Турска и 

Украјина). Водећи партнер такође мора бити из земље кориснице Програма. 

Апликанти из Републике Српске у оквиру овог Позива могу учествовати у 

својству партнера.  

 

Прихватљиви апликант може бити неко од сљедећих тијела: 

 

-          јединице локалне самоуправе (општине и градови), организације у 

власништву општина, савези општина; 

-          региони, организације у власништву региона, савези региона; 

-          организационе јединице Владе, државне фирме, државне организације; 

-          организације цивилног друштва, непрофитне организације; 

-          предузећа, задруге, синдикати, удружења послодаваца, трговачке и 

индустријске коморе.  

 

У првом кругу се доставља Сажетак пројектног приједлога (Concept note), а рок за 

достављање је 1. јул 2018. године. У првом кругу евалуације оцјењиваће се сажеци 

пројектних приједлога, а Конзорцијуми чији сажеци прођу прву фазу селекције биће 

позвани да поднесу пуну апликацију. Рок за подношење пуне апликације је најкасније 

до 15. децембра 2018. године. Минималан износ грант средстава је милион евра, а 

Конзорцијум може да аплицира само са једним пројектним приједлогом. Сажетак као и 



потпуну пројектну апликацију подноси водећи партнер на пројекту, а аплицирање се 

врши путем EGERG система (систем електронског подношења апликације).   

 

Правила позива су детаљно описана у Програмском водичу који вам достављамо у 

прилогу. 

 

За сва додатна питања можете нас контактирати посредством електронске поште на 

адресе b.vicanovic@meoi.vladars.net и j.saraba@meoi.vladars.net, или се директно 

обратити Канцеларији за финансијско управљање Програмом на адресу електронске 

поште eeagrants@ecorys.com. У случају директног обраћања, одговори ће бити 

објављени на званичној страници Програма http://eeagrants.org/regionalcooperation.  

 

Молимо апликанте из Републике Српске да приликом аплицирања за средства Фонда за 

регионални развој, обавијесте Министарство за економске односе и регионалну 

сарадњу, на адресе електронске поште d.telic@meoi.vladars.net и 

b.vicanovic@meoi.vladars.net, j.saraba@meoi.vladars.net.  
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