
Цивилно друштво за унапређење 
приступања Србије Европској унији

Медија центар, Београд

31. јул 2017. године

Представљање
Позива за подношење 

предлога пројеката



Основни подаци о 
самом пројекту

CS4EU – Civil Society as a Force for a Change in 

the Serbia’s EU Accession Process

„Цивилно друштво за унапређење приступања 
Србије Европској унији“

период: три једногодишња циклуса

1. октобар 2016 – 30. септембар 2019.

Уз подршку Шведске



Програм подршке

Позив се односи на активности које почињу 
са реализацијом 1. октобра 2017. године и 
трају до 30. септембра 2018. године



Програм подршке 

Срж пројекта је Програм подршке цивилном 
друштву и медијима у области европских 

интеграција

„Програм подржава утицај европских интеграција на
позитивне промене у Србији јачањем улоге организација
цивилног друштва и медија и доприноси да тај процес
постане власништво свих грађана.“

„Цивилно друштво и медији су препознати као покретачи
промена, кључни актери демократског развоја.“

„Организације цивилног друштва и медији су у стању да
процес европских интеграција приближе грађанима,
објасне значај друштвених промена и допринесу
укључивању грађана у процесе доношења одлука.“



Позив за подношење 
предлога пројеката

Из Програма подршке цивилном друштву и
медијима у области европских интеграција следи
други

Позив  за подношење предлога 
пројеката

отворен до 20. августа 2017.

до 23:59 сати



Циљеви Програма, 
(самим тим) и Позива 1/2

Општи циљ Програма  је 

допринос европским интеграцијама и
демократском развоју у Србији јачањем улоге
цивилног друштва и медија.



Циљеви пројекта, 
(самим тим) и Позива 2/2

Специфични циљеви су: 

• ојачати улогу цивилног друштва као заступника
интереса локалних заједница у процесу приступања
Србије Европској унији;

• подстаћи демократски утицај цивилног друштва на
јавне власти, побољшати праксе и унапредити
квалитет учешћа јавности у процесу доношења
одлука;

• унапредити квалитет јавне дебате и
информисаности грађана о процесу европских
интеграција.



Очекивани резултати 1/3

• Ојачани капацитети организација цивилног
друштва за дијалог са јавним властима;

• већи утицај локалних заједница на
демократски развој и процес приступања
Србије Европској унији;

• унапређен квалитет доприноса и учешћа
цивилног друштва у процесу доношења
одлука на свим нивоима власти;



Очекивани резултати 2/3

• повећан легитимитет цивилног друштва за
заступање интереса грађана и локалних
заједница у процесу доношења одлука
током приступања Србије Европској унији;

• ојачана мрежа организација цивилног
друштва које активно заговарају
транспарентан, инклузиван и одговоран
приступ процесу преговора Србије са
Европском унијом;



Очекивани резултати 3/3

• унапређен квалитет медијског
извештавања и повећан број медијских
објава које садрже објективне и значајне
информације о демократском развоју и
процесу приступања Србије ЕУ;

• грађани боље разумеју значај процеса
европских интеграција и улогу цивилног
друштва у том процесу.



Очекивање!

Од подносилаца предлога пројеката 

(будућих партнера на пројекту!)

се очекује да јасно покажу како и у којој мери

ће њихови пројекти допринети остварењу

циљева и очекиваних резултата Програма, 
као

и да се информишу о досадашњем току

реализације пројекта и програмским

партнерима.



Тематске области
обухваћене Програмом 

• владавина права, поштовање људских и мањинских права, јачање
демократских институција и процедура;

• транспарентност и одговорност јавних власти;

• реформа јавне управе и унапређење услуга које јавна управа пружа
грађанима;

• медијске слободе и независност медија;

• борба против климатских промена, заштита и одрживо коришћење
природних ресурса, заштита животне средине и одрживи развој локалних
заједница, кроз примену прописа, ЕУ стандарда и међународно признатих
обавеза;

• равномеран регионални развој;

• запошљивост и каријерни развој младих, положај младих, као и учешће
младих у креирању јавних политика на локалном, регионалном и
националном нивоу.

• ... и друге које су у складу са циљевима Програма!

Нагласак на родну равноправност и недискриманацију, али не као посебну 

област!



Структура и средства 
за реализацију

Овај Позив се односи на активности у другој
години извођења Програма, која се завршава
30. септембра 2018. године.

Програм чине следеће целине:

• Програмска активност 1: Подршка
пројектима и партнерским организацијама
цивилног друштва и медијима;

• Програмска активност 2: Јачање капацитета
и програм умрежавања.



Програмска активност 1:

Подршка пројектима и партнерским 
организацијама цивилног друштва и 

медијима
„...доделу финансијских средстава за
реализацију активности које доприносе
остварењу циљева Програма и достизању
очекиваних резултата“

кроз

–Институционалну подршку 

–Пројектну подршку



Програмски партнери

У првој години извођења Програма подржано 
је 15 организација цивилног друштва и медија 

кроз институционалну и пројектну подршку. 

Више о партнерским организацијама можете 
пронаћи на онлајн платформи 

www.transformator.bos.rs

https://transformator.bos.rs/partneri/


Институционална 
подршка 1/2

намењена за одрживост организација
цивилног друштва које активно учествују или
поседују потенцијал да учествују у креирању
јавних политика у процесу приступања
Европској унији и медија који унапређују
квалитет информисања и подстичу јавну
дебату о процесу европских интеграција;



Институционална 
подршка 2/2

• Инситуционална подршка за 4 организације 
цивилног друштва и медије чији је издавач 
удужење, фондација или задужбина.

Укупно 800.000 SEK

• минимални износ од 150.000 SЕК

• максимални износ од 200.000 SЕК 



Пројектна подршка 1/4

Пројектна подршка је намењена
организацијама цивилног друштва и
медијима који заступају интересе грађана и
локалних заједница, кроз:

• иницијативе јавног заговарања на
локалном и националном нивоу и активно
учешће у креирању јавних политика;

• унапређење квалитета информисања и
продукцију медијских садржаја.



Пројектна подршка 2/4

Под јавним заговарањем се подразумева:

• унапређење јавних политика, унапређење и
усвајање нових прописа и измена институционалног
оквира којима се доприноси остварењу циљева и
достизању очекиваних резултата овог Програма;

• промена пракси у креирању и спровођењу јавних
политика и начина комуникације јавних власти са
грађанима и цивилним друштвом током приступања

Србије ЕУ.



Пројектна подршка 3/4

Пројектима медија се:

• унапређују медијске слободе;

• омогућава већа независност медија,
истраживачко новинарство, подстиче критичко
мишљење, дијалог заснован на чињеницама;

• подстиче веће укључивање грађана у развој јавних
политика и њиховој примени;

• подиже квалитет информисаности о процесу
приступања Србије Европској унији.



Пројектна подршка 4/4

Пројектна подршка за 4 организације
цивилног друштва и медије чији је издавач
удужење, фондација или задужбина.

Укупно 600.000 SЕК

● минимални износ од 100.000 SЕК

● максималн износ од 150.000 SЕК



Услови за учешће

Организације цивилног друштва и медији чији
је оснивач удружење (!),

који, као подносиоци пројеката, могу бити у

статусу:

• носиоца пројекта;

• партнера на пројекту (уколико се пројекат 
спроводи у партнерству).

Један пројекат, значи 

или за Институционалну, или Пројектну 
подршку, или носилац или партнер!



Подношење 
предлога пројекта

Електронско подношење предлога пројеката

на онлајн платформи

www.transformator.bos.rs

Рок за пoднoшењe

20. август 2017. до 23:59

https://transformator.bos.rs/konkurs.html


Подношење 
предлога пројекта

Све информације на 

www.transformator.bos.rs

питањa нa 

cs4eu@bos.rs до 16. августа

Хвалa!

http://www.transformator.bos.rs/
mailto:cs4eu@bos.rs

