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УВОД 

 
 
Босна и Херцеговина се, као што је познато, налази у процесу стабилизације и придруживања 
који представља један од корака ка стицању статуса кандидата, а касније и члана Европске 
уније. Европска унија подржава овај процес, између осталог, путем пружања финансијске 
помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у циљу бржег остваривања 
реформских процеса. 
 
Намјера овог документа је да представи све фондове ЕУ за које потенцијални корисници у 
Босни и Херцоговини, односно Републици Српској, могу аплицирати како би добили 
финансијску помоћ за различите намјене. Дјелимично или потпуно финансирање од стране 
Европске комисије и других институција везаних за ЕУ ће зависити од предложених пројеката у 
оквиру одговарајућих програма, те њихових услова и циљева који су наведени у овом 
документу. 
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АКАДЕМСКИ ДОПРИНОСИ - ACADEMIC CONTRIBUTIONS 

Европска комисија 
 

Подршка у оквиру програма DG ECFIN за гостујуће сараднике, економске семинаре, 
конференције и радионице 

 
 
Трајање програма: ECFIN је успоставио два програма - Програм гостујућих економиста и 
Програм семинара који се организују током године и који се реализују континуирано, сваке 
године. 
 
Буџет: ECFIN упућује позив заинтересованим економистима да искажу свој интерес и подручје 
дјеловања. На основу прикупљених понуда и дефинисаних потреба Комисије, утврђује се 
буџетски оквир за ту годину. 
 
Циљеви:   

 Побољшати укупни квалитет рада Опште управе за економска и финансијска питања, 
ојачати know-how унутар саме институције побољшавањем њене повезаности са 
круговима за економска истраживања;  

 Oбезбиједити бољи приступ истраживачким радовима који су у току, иновативним 
приступима и разумјевању проблематике од значаја за Општу управу;  

 Oмогућити посјетиоцима  да се упознају са начином креирања политика и окружењем у 
којем дјелује Општа управа за економска и финансијска питања. 

 
Финансиране активности: Програм гостујућих економиста финансира краткорочне посјете у 
трајању од обично једне или двије седмице (са могућношћу продужења до шест седмица) како 
би предавали и дискутовали о својим оргиналним истраживачким радовима на тему формирања 
и функционисања економске и монетарне уније како из макроекономске тако и из 
микроекономске перспективе. Програм економских семинара финансира одабране предаваче 
који излажу своја истраживања у форми генералног предавања у организацији Опште управе. 
Предавачи би са особљем Управе требали бити у стању водити конверзацију о својим радовима 
у оној мјери у којој се они дотичу истраживачких тема којима се бави особље Управе.  
 
Корисници: Заинтересовани кандидати се позивају да поднесу захтјев који укључује кратак 
опис предложене теме истраживања, детаљну биографију, попис публикација те жељене 
стипендије. Економисти из БиХ и Републике Српске могу да узму учешће. 
 
Властито учешће у пројекту: Гостујући професори примиће хонорар у висини од 1.500-3.750 
EUR, зависно од одабира стипендије, искуства и дужине боравка; дневне накнаде (дневнице) у 
висини од 92 EUR, као и трошкове смјештаја у висини од 100 EUR по ноћењу. Комисија сноси 
трошкове путовања. 
Предавачи на семинарима биће плаћени 400 EUR. Комисија ће им исплатити дневне накнаде у 
висини од 92 EUR, као и трошкове смјештаја у висини од 100 EUR по ноћењу. Комисија сноси 
трошкове путовања. 
 
Остале напомене: Од гостујућих предавача се очекује да за вријеме свог боравка представе 
своје истраживачке радове у форми семинара за чланове особља и да припреме попратни 
семинарски рад за евентуално публиковање у серији Економски радови Опште управе за 
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економска и финансијска питања или да приреде серију презентација (отприлике 5 седмично) 
са нешто ширим програмом о економским истраживањима везаним за функционисање 
економске и монетарне уније. Гости предавачи би такође требали бити на располагању 
члановима особља за дискусије, као и за давање савјета члановима особља у вези проблема у 
истраживањима која су релевантна за Општу управу. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 29 809 98 - 

Надлежно лице: 
European Commision                                          
Economic and Financial Affairs                  
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

MR Heikki Oksanen                                                      
MR Karl Pichelmann                                                     
ECFIN-VFP-ESP@ec.europa.eu                                      

Интернет: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eco_research/eco_research8351_en.htm 
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ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ - EUROPE FOR CITIZENS1 

Европска комисија 
 

Подршка за помоћ организацијама које раде у области активног европског грађанства и 
промоцији цивилног учешћа 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 215 милиона EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви:  

 Пружање могућности грађанима да учествују у изградњи блиске и уједињене Европе 
обогаћене њеном културном разноликошћу;  

 Стварање европског идентитета који ће се темељити на признатим заједничким 
вриједностима, историји и култури;  

 Jачање међусобног разумијевања европских грађана кроз поштовање и слављење 
културне разноликости, те истовремени допринос међукултуралном дијалогу;  

 Удруживање људи из различитих локалних заједница широм Европе, те подстицање на 
њихову размјену искустава, мишљења и вриједности, те на учење на примјерима из 
историје како би се изградила боља будућност;  

 Јачање акција, расправа и размишљања о евопским грађанима кроз сарадњу цивилних 
организација на европском нивоу;  

 Представљање европске идеје занимљивом за њене грађане кроз промовисање европских 
вриједности и успјеха, те кроз очување сјећања на њену прошлост; подстицање 
уравнотежене интеграције грађана и цивилних организација из свих држава чланица, те 
истовремени допринос међукултуралном дијалогу и јачању европске разноликости и 
јединствености, са посебним нагласком на активности нових чланица ЕУ. 

 
Финансиране активности: (4 акције) 

1. Активни грађани за Европу (45% буџета програма) 
‐ Братимљење градова 
‐ Пројекти грађана и помоћне мјере 

2. Активно цивилно друштво у Европи (31% буџета програма) 
‐ Структурална помоћ  за европске јавне истраживачке организације  
‐ Структурална помоћ за организације цивилног друштва на европском нивоу 
‐ Помоћ за пројекте који су иницирани од стране организација цивилног друштва 

3. Заједно за Европу (10% буџета програма) 
‐ Високотранспарентна догађања 
‐ Студије 
‐ Средства за ширење информација 

4. Европско активно сјећање (4% буџета програма) 
‐ Чување главних мјеста и архива удружења са прогонством и комеморацијом жртава 

                                                 
1 PROGRAM TO PROMOTE ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP није више активан, а замијенио га је програм EUROPE FOR 
CITIZENS 
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Корисници: ЕУ, земље кандидати, ЕЕА, Балкан; истраживачки центри – локалне и регионалне 
власти – федерације, уније – агенције, коморе – развојне невладине организације – 
универзитети – удружења (сагласно са потписивањем споразума – Хрватска и Македонија 
потписале). 
 
Властито учешће у пројекту: Фонд обезбјеђује помоћ за пројекте – максимум 60% оправданих 
трошкова; структурална помоћ – максимум 80% 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

003222999335 - 

Надлежно лице: 

Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency 
Avenue du Bourget, 1 – Bour 
B – 1049 Bruxelles 
Belgique 

Marc Jorna 
eacea-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11726 
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ЕВРОПА У ШКОЛИ - EUROPE AT SCHOOL 

Савјет Европе, Европска комисија, Европска културна фондација и Европски парламент 
 

Организација скупова за младе људе из различитих средина с циљем повећања европске 
димензије у образовању 

 
 
Трајање програма: Такмичење Европа у школи се спроводи у 35 европских земаља још од 
1985. године, а Европска Унија прогласила је 2008. годину европском годином 
интеркултуралног дијалога. Такмичење се одржава сваке године. 
 
Буџет: укупни буџет од 10 милиона EUR 
 
Циљеви: 

 Опште школовање за демократију; 
 Интеркултурално образовање; 
 Спремност за доживотно учење; 
 Оспособљавање у новим информатичким и комуникационим технологијама; 
 Међународна сарадња на подручју школства. 

 
Финансиране активности: 

- Међукултурна сарадња, 
- Годишње такмичење у литералном, ликовном и музичком изражају за основне, средње и 

високе школе, 
- Међународно такмичење на Интернету, 
- Сусрети младих, 
- Семинари за ученике и професоре, 
- Семинари за младе водитеље. 

 
Корисници: Активности су доступне свим ученицима и студентима земаља чланица ЕУ и 
Савјета Европе,  те другим земљама које су потписнице Европске културне конвенције. До сада 
су на овом такмичењу, од земаља Западног Балкана учествовале - Србија, Хрватска и 
Македонија. 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано. 
 
Остале напомене: Европа у школи је транснационална и интеркултурална иницијатива под 
заједничким покровитељствим Вијећа Европе, Европске комисије, Европске културне 
фондације и Европског парламента. 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 49 228 729 00 40 00 49 228 729 00 90 

Надлежно лице: 

Co-ordination Unit 
Bachstrasse 32 
D-53115 Bonn 
Њемачка - 

Интернет: 

http://www.interculturaldialogue2008.eu/ 
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ЕВРОПСКА НАГРАДА - EUROPE PRIZE 

Вијеће Европе 
 

Награда додјељена европским градовима за њихов допринос европској идеји 
 
 
Трајање програма: Награда се додјељује сваке године, аплицирање прије 31. децембра 
 
Буџет: У зависности од сесије 
 
Циљеви: Наградити два европска града за њихове активности промовисања европског идеала 
(twinning, догађања, размјене) 
 
Финансиране активности: Побједник Европске награде добија: трофеј који је чуван годину 
дана у градском вијећу; бронзану медаљу; меморијалну повељу, и новчану награду за 
финансирање путовања градске дјеце у Европу. 
 
Корисници: Било која регионална или локална власт у једној од 46 земаља чланица Савјета 
Европе (Босна и Херцеговина је чланица од 24. априла 2002. године) 
 
Властито учешће у пројекту: 
Није прецизирано 
 
Остале напомене: 
Прва награда - европска награда за посебна достигнућа у промовисању идеала ЕУ даје се 
једном од два града која су већ добила заставу или плочу. Друга награда - европска плоча. 
Трећа награда - европска застава. Четврта награда - европска диплома. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 33 3 88 41 21 08 00 33 3 88 41 27 17 

Надлежна особа: 

Council of Europe 
Parliamentary Assembly, Europe Prize 
Avenue de l'Europe 
F-67000 Strasbourg 
Francuska 

Anne-Marie MENGER 
anne-marie.menger@coe.int 

Интернет: 

http://assembly.coe.int//mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/committee/ena/europaprize/prizesyst
em.htm 
http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=http%3a//assembly.coe.int/committee/ena/europaprize/prizeind
ex.htm 
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ЕВРОПСКА РЕГИЈА ГОДИНЕ - EUROPEAN REGION OF THE YEAR 

Организација европске регије године 
 

Иницијатива за избор двије европске регије године 
 
 
Трајање програма: Награда се додјељује сваке године. 
 
Буџет: Није прецизиран. 
 
Циљеви:  

 Повећање свјесности и признавања активности регија у Европи;  
 Стварање нових доприноса у изградњи регија и европских интеграција;  
 Показати регије изабране као европске регије године у њиховом европском и 
међународном контексту са свих аспеката укључујући социјални, културни, економски и 
туристички аспект. 

 
Финансиране активности: Почасна награда. 
 
Корисници: Било која регија у оквиру 46 земаља чланица Савјета Европе може бити 
номинована за европску регију године (Босна и Херцеговина је чланица од 24. априла 2002. 
године) 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано. 
 
Остале напомене: 2006. године регија Сарајево (Босна и Херцеговина) и Војводина (Србија и 
Црна Гора) су биле проглашена регијом године. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 34 934 93 41 23 294 00 34 934 12 68 71 

Надлежно лице: 
European Region of the Year Organisation 
Ronda Universitat, 7 
E-08007 Barcelona 
Španija Elvira ESCUDERO 

info@tery.org 

Интернет: 

www.tery.org 
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ЕВРОПСКА САРАДЊА НА ПОЉУ НАУЧНОГ И ТЕХНИЧКОГ ПРОГРЕСА - 
EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

RESEARCH (COST) 
Европска комисија и Европска научна фондација 

 
Међувладин оквир који даје подршку Европској сарадњи на подручју научног и техничког 

истраживања 
 
 
Трајање програма: Програм ће бити подржан у оквиру FP7 (2007.-2013.) 
 
Буџет: Није прецизирано 
 
Циљеви:  

 Обезбиједити снажан положај Европе у подручју научног и техничког истраживања у 
мировне сврхе (неконкурентно и преднормативно истраживање, те истраживање од 
јавног интереса првобитно замишљено на националној основи);  

 Подстицање оснивања „Мрежа изврсности“ у многим кључним научним доменима; 
повећање европске сарадње и интерекације уз већу мобилност истраживача путем 
Европе 

 
Финансиране активности: Мреже и активности координираног националног истраживања, 
пројекти, семинари, радионице, техничке мисије у разним подручјима (као што су истраживање 
околине, материјали, медицинска истраживања, метеорологија) која су од интереса за 
минимални број учесника (најмање 5) из различитих држава чланица 
 
Корисници: Запослени у лабораторију или институцији која се налази у државама чланицама 
COST. БиХ тренутно није чланица овог програма, али је земља са партиципирајућим 
институцијама у COST Actions, а које су засноване на Меморандуму о разумијевању који је 
прихваћен од стране најмање пет земаља чланица COST-а.  
 
Властито учешће у пројекту: 100.000 EUR  за координирану акцију, минимално пет земаља. 
 
Напомена: Институције из држава које нису чланице COST-а такође могу учествовати у 
акцијама 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 (0)2 533 38 10 - 

Надлежно лице: 
COST office 
Av. Louiselaan 
B – 1050 Brussels 
Belgium Martin Grabert 

mgrabert@cost.esf.org 

Интернет: 

http://www.cost.esf.org/index.php?id=37 
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ЕВРОПСКИ ЗНАК - EUROPEAN LABEL FOR INNOVATIVE PROJECTS IN 

LANGUAGE TEACHING AND LEARNING 
Европска комисија 

 
Награда за најиновативније и најкреативније пројекте у учењу и подучавању језика 

 
 
Трајање програма: Бира се сваке године 
 
Буџет: Није прецизиран 
 
Циљеви: Подстицање нових иницијатива у подручју учења језика, и стимулисање  учења језика 
помоћу иновативних пројеката за учење на свим нивоима образовања и обуке, од предшколског 
одгоја до образовања одраслих. Приоритети: окружење у којем се лако уче страни језици и 
подизање свијести о учењу језика. 
 
Финансиране активности: Било која иновативна иницијатива у учењу и подучавању језика, 
без обзира на старост ученика и на врсту установе. 
 
Корисници:  

 Школе, колеџи, универзитети, послови и друге институције везане за језичке 
иницијативе;  

 EU, EFTA/EEA земље, земље кандидати (БиХ кад постане земља кандидат). 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано. 
 
Остале напомене: 
Децентрализована акција. Награду координира Европска комисија, али са њом управљају 
националне агенције Земаља чланица Европске уније на децентрализованој основи. 
Национални жири одлучује о томе који ће пројект добити подршку. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 00 32 2 299 46 33 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Education and Culture 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Patrizia BARALLI 
patrizia.baralli@cec.eu.int 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/label_en.html 
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ЕВРОПСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА -

EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 
Европска комисија 

 
EIDHR је програм ЕУ за промоцију демократије и људских права широм свијета 

 
 
Трајање програма: 2007.- 2010. 
 
Буџет: Укупан буџет од 2007. до 2010. године је 482,9 милиона EUR 

у милионима EUR 

Циљеви 2007. 2008. 2009. 2010. 

Циљ 1 14 14 14 14 

Циљ 2 30 37 44 50 

Циљ 3 Укупно: 76,8 

Циљ 4 16 15 13 13 

Циљ 5 35,1 31 32 33 

 
Циљеви:  

 Повећање поштовања људских права и основних слобода у земљама и регионима у 
којима су она изложена ризику;  

 Јачање улоге цивилног друштва у промоцији људских права и демократских реформи, у 
подршци мирног слагања групног интереса и у консолидацији политичког учешћа и 
представљања; 

 Подршка акцијама које су усмјерене ка људским правима и демократији а које 
обухватају подручја која покривају главне смјернице ЕУ, укључујући дијалог о људским 
правима, браниоце људских права, смртну казну, мучења, дјецу као и ширење 
конфликата;  

 Подршка и јачање међународног и регионалног окружења за заштиту људских права, 
правичности, улоге закона и промоције демократије;  

 Изградња повјерења и повећање поузданости и транспарентности демократских 
бирачких процеса. 

 
Финансиране активности: Права слободе, свијести и религије; слобода мишљења и 
изражавања, информисаности и комуникација, укључујући слободу медија и борбу против 
цензурисања и приступ Интернету; слободе мирног окупљања и удруживања; права кретања 
унутар једне и из једне у другу земљу; мониторинг услова који се односе на смртну казну, 
подршка законским и уставним ограничењима или потпуном укидању смртне казне, 
обезбјеђење законске помоћи у вези са смртном казном. 
 
Корисници: Корисници средстава су поједине земље које су одређене од стране Европске 
комисије 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано 
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Адреса: Телефон: Факс: 

- - 

Надлежно лице: 

European Commission 
EuropeAid Cooperation Office F3 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgium EuropeAid-EIDHR@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm 
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ЕВРОПСКО Е-ПОСЛОВАЊЕ - EUROPEAN E-BUSINESS SUPPORT NETWORK 

Европска комисија 
 
Акције јачања мреже и координације са циљем давања подршке малим и средњим предузећима 

у подручју е-пословања 
 
 
Трајање програма: 2007.-2009. 
 
Буџет: Није прецизиран. 
 
Циљеви:  

 Стручњаци за е-пословање подијелиће искуства и најбоља рјешења са циљем 
унапређења е-пословања за мала и средња предузећа;  

 Удруживање особа надлежних за доношење одлука у подручју е-пословања које ће 
подијелити информације и утврдити стратешку оријентацијску политику;  

 Потврђивање постојећих политика е-пословања и сагласност око будућих циљева 
политике е-пословања;  

 Оснивање јединственог мјеста за добијање информација о регионалним, националним и 
европским иницијативама, те финансирање могућности за мала и средња предузећа;  

 Организација посебних скупова владиних стручњака за е-пословање на којима ће се 
размијенити искуства и одредити будући изазови;  

 Примјери финансираних акција које могу бити дио размјене искустава;  
 Мјерење степена развијености националних и регионалних стратегија за подршку е-
пословању;  

 Мјерење примјене Информацијске и комуникацијске технологије (ICT) и е-пословања;  
 Интероперабилност електронског пословања;  
 Промовисање свјесности о информатизацији;  
 Спровођење електро-пословања;  
 Промовисање бољег кориштења структурних фондова;  
 Подршка иницијативама вођеним индустријом за нови ICT програм;  
 Оснивање удружења за праћење ИЦТ вјештина са државама чланицама. 

 
Финансиране активности: Није прецизирано 
 
Корисници:  

 ЕУ, земље кандидати (БиХ кад постане кандидат), ЕЕА, Швајцарска;  
 федерације, уније – владе, државе – агенције, коморе – МСП. 

 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано 
 
Остале напомене: Програм се спроводи у уској сарадњи са сличним националним и 
регионалним програмима. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

 00 32 2 296 21 12 - 

Надлежна особа: 

European Commission 
DG Enterprise and Industry, D4 E-business ICT 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Franck NOEL 
ENTR-EOI-E-Business@cec.eu.int 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/about/structure/index_en.html 
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/documents/pdf/workshops.pdf 
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1160&idpgm=11310&MyPays=en 
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EUROPAN ТАКМИЧЕЊЕ - EUROPAN COMPETITION 

Европски секретаријат  
 

Европска награда за архитектуру и урбанизам 
 
 
Трајање програма: Ова награда се додјељује сваке двије и по године  
 
Буџет: У зависности од сесије 
 
Циљеви:  

 Подржати отвореност и сарадњу у већој Европи, EUROPAN има за циљ продубити 
знање и размишљање о становању и стамбеном планирању и заговарати размјене ових 
тема између различитих земаља Европе;  

 Помагати младе архитекте у развијању њихових идеја и дисеминацији кроз читав 
континент и изван Европе;  

 Помагати градовима и урбаним планерима који су предложили мјеста и пронаћи 
иновативне приступе архитектури и урбаном планирању;  

 Промовисати организовање студија о планирању градова и експерименталне операције о 
питањима становања и увођење иновативних урбаних процеса од стране младих 
архитеката добитника награде из земаља учесница. 

 
Финансиране активности: Један семестар траје преко двије године и има неколико фаза: 
припрема такмичења и истраживање мјеста, припрема тема, регистрација, европски лансирни 
форум, посјете кандидата мјестима, пријава радова, прва сједница националних жирија, 
европски жири и форум градова, друга сједница жирија, објава резултата, европски форум 
резултата, објављивање пројеката побједника и спровођење. 
 
Корисници: Критеријум за одабир: млади архитекти и млади стручњаци из сродних 
креативних сфера (појединци или тимови, највише 40 година старости) требају радити на 
пројектима урбаног планирања за мјеста која су изабрана од градова и EUROPAN одбора. 
Кандидати морају бити држављани земаља чланица EUROPAN или земаља кандидата (БиХ 
када постане земља кандидат), али могу одабрати мјесто на којем желе радити. Земље 
организатори: Аустрија, Белгија, Хрватска, Чешка Република, Естонија, Финска, Француска, 
Њемачка, Грчка, Мађарска, Италија, Латвија, Холандија, Норвешка, Португал, Словенија, 
Шпанија, Шведска, Швајцарска. 
 
Властито учешће у пројекту: У зависности од сесије 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 33 1 40 81 24 47 00 33 1 40 81 24 58 

Надлежно лице: 
Europan European Secretariat 
La Grande Arche 
Pilier Nord 
F-92044 Paris-La-Défense Cedex 41 Francuska Didier REBOIS 

contact@europan-europe.com 

Интернет: 

www.europan-europe.com 
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Е-САДРЖАЈ ПЛУС - E-CONTENT PLUS 

Европска комисија 
 
Програм повећања дигиталног садржаја у Европи путем његове веће доступности, корисности и 

искориштавања 
 
 
Трајање програма: 2005.-2008., рок за пријаву јун 2008. 
 
Буџет: Укупан буџет у овом периоду је 149 милион EUR 
 
Циљеви:  

 Олакшати приступачност и употребљивост дигиталног садржаја;  
 Побољшање ефикасне  прекограничне употребе и експлоатације информација о јавном 
сектору између организација јавног сектора и приватних компанија за производе и 
услуге  с новоствореном вриједности;  

 Јачање сарадње и подизање свијести између актера у сектору дигиталног садржаја. 
 
Финансиране активности:  

 Активности повезане са заједничким трошковима: пројекти с иновативним и одрживим 
садржајем који побољшавају постојеће услуге, процесе и производе, активности најбоље 
праксе за ширење знања;  

 Попратне мјере: организација конференција, радионица, семинара, изложби, анализе 
визија и ширење спровођења програма 

 
Корисници: Законске организације из земаља чланица ЕУ, ЕЕА. Такође, и земље кандидати 
могу користити програм према билатералним споразумима који треба буде закључен са 
релевантним земљама које већ могу користити овај програм. 
 
Учешће у пројекту:  

- Заједнички трошкови пројекта: највише 50% или 100% додатних трошкова за јавна 
тијела 

- Мреже: 100% додатних прихватљивих трошкова координације и увођења мреже 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

- +352 4301 30269 

Надлежна особа: 

European Commission 
eContentplus Programme Office 
DG Information Society and Media - Directorate  
EUFO 01/181 
L-2920 Luxembourg econtentplus@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm 
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EUVP - EUVP EUROPEAN UNION VISITORS PROGRAM 

Европска комисија 
 

Подршка у оквиру програма позива институција Заједнице 
 
 

Трајање програма: На годишњем нивоу 
 
Буџет: 500.000 EUR (годишњи буџет) 
 
Циљеви: Схватање циљева и политика Европске уније кроз програме гостовања у европским 
институцијама (Комисији, Парламенту, националним министарствима), информације о 
Европској унији, промовисање имиџа Европске уније  
 
Финансиране активности: EUVP финансира посјете у трајању од једне седмице (животни 
трошкови, путни трошкови и трошкови смјештаја). 
 
Корисници: Африка, Кариби, Пацифик, Латинска Америка, Медитеранске земље, Швајцарска, 
Сјеверна Америка, земље у развоју; владе, државе – агенције, коморе – универзитети – 
удружења. 
Кандидате бира одбор (Комисија и Парламент) према кратком попису који су саставили 
функционери представништва ЕЗ-а у заинтересованој земљи нечланици. 
 
Властито учешће у пројекту: Путне трошкове покрива EUVP. Per diem се плаћа сваком 
учеснику као накнада за трошкове прехрану и непредвиђене трошкове. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 00 32 2 295 44 48 - 

Надлежно лице: 
European Commission 
EUVP Secretariat 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles Peter BARKER-JONES 

EUVP@europarl.eu.int 

Интернет: 

http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1130&idpgm=11351 
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EURODYSSEE 
Регије Wallonia 

 
Подршка мобилности младих људи који траже посао кроз европске програме међурегионалне 

размјене 
 
 
Трајање програма: 2008. година 
 
Буџет: 6.000 EUR (годишњи буџет) 
 
Циљеви: Подстицање мобилности младих људи у тражењу посла широм Европе, могућност за 
младе људе да стекну радно искуство (3 до 7 мјесеци) кроз стручне тренинге и усаврше страни 
језик. 
 
Финансиране активности: Пракса коју организују многе регије - свих тридесет су чланови 
Скупштине европских регија. 
 
Корисници: Балкан, ЕУ, земље кандидати, нове независе дртжаве, европска економска област 
(локалне и регионалне власти – корпорације - тренинг центри – федерације; уније – агенције; 
коморе – МСП – друштва) 
 
Властито учешће у пројекту: 
Износ и тип помоћи зависе од регије. Изнад 750 EUR мјесечно по кандидату у Валенсији 
(Шпанија). 
 
Остале напомене: 
Критерији селекције: 

- кандидат мора бити у потрази за послом, млада особа са факултетском дипломом 
- кандидат мора бити између 18-30 година старости 
- кандидат мора бити из региона AER (Assembly of European Regions – Скупштина 

европских регија, којима припада као члан и Република Српска од новембра 2007. 
године) 

 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 421 86 20 - 

Надлежно лице: 
Ministry of Wallonia region 
General Eurodyssee Secretariat, External 
Relations 
Place Sainctelette 2 
B-1080 Bruxelles 

Michel DELSAUX 
eurodyssee.dr.dgre@mrv.wallonie.be 
michel.delsaux@mrw.wallonie.be 

Интернет: 

http://www.eurodyssee.net/ 
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11301 
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ЕУРОМЕД БАШТИНА IV - EUROMED HERITAGE IV 

Европска комисија 
Подршка  развоју  евро-медитеранске културне сарадње 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 13,5 милиона EUR (у облику грантова, који ће се одобравати у износима од минимално 
500.000 EUR до максимално 1.500.000 EUR) 
 
Циљеви: Јачање и консолидовање међусобног разумијевања и дијалога између култура путем 
промовисања медитеранског културног насљеђа и подизања свијести (општи циљ).  
Специфични циљеви програма су:  

 допринос подизању свијести код партнерских медитеранских земаља у области 
културног насљеђа, потицање приступа знању о културном насљеђу, промовисање 
интегрисаног управљања овим насљеђем;  

 подстицање друштвених и економских реперкусија на регионалним и локалним нивоима 
и пружање техничке помоћи властима у Медитерану у смислу унапређивања законског и 
институционалног оквира у овој области.  

 
Финансиране активности:  

- Подстицање баштине успостављањем пописа и промовисањем умрежавања историјских 
локалитета и културних институција, те подстицање високо квалитетног културног 
туризма 

- Подршка политици баштине (институционална подршка и законодавство) кроз размјену 
искустава, трансфера knоw-hоw и техничку помоћ 

- Знање о баштини кроз ширење информација, кориштење мултимедијалних техника, 
програма за подизање свијести код јавности и оних који одлучују, успостављање пописа 
медитеранског насљеђа, know-how, методологије и технике 

- Обука у вјештинама у вези са баштином и културне активности. 
 
Корисници:  
Апликант треба бити:  

- правна особа;  
- непрофитна организација;  
- организација као што су: НВО-и, културна удружења, области из приватног или јавног 

сектора, истраживачки институти, универзитети, локалне или регионалне јавне управе, 
те међународне организације;  

- радити у области културе. 
- из: земље чланице ЕУ; земље или територија која је корисник инструмента Европско 

сусједство и партнерство; земље која је корисник Инструмента за претприступну помоћ; 
земље чланице Европског економског подручја; било које земље код које је успостављен 
реципроцитетан приступ спољној помоћи;  

- бити директно одговоран за припрему и управљање активности са партнерима, а не 
дјеловати као посредник.  

Босна и Херцеговина је према одлуци Европске комисије подобна за аплицирање.  
 
Властито учешће у пројекту: Грант износи максимум 80% прихватљивих трошкова 
активности. Преостали износ треба обезбједити апликант из својих извора или других извора 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

21 

који не спадају у средства ЕУ. Апликант је обавезан потрошити најмање 40% од укупних 
прихватљивих трошкова на активности у земљама и подручјима медитеранског партнера.  
 
Остале напомене: Партнерство се мора састојати од најмање једне организације из земље 
чланице ЕУ и најмање једне организације из медитеранских партнер земаља или територија. 
Активност не може трајати краће од 24 мјесеца и дуже од 48 мјесеци. Основна активност мора 
се одвијати у најмање двије медитеранске партнер земље или територије. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 298 70 92 - 

Надлежно  лице: 

European Commission 
EuropeAid Co-operation Office A 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Claire KUPPER 
Claire.Kupper@cec.eu.int 

Интернет: 

http://www.euromedheritage.net/eh_iv_en.htm 
http://www.euromedheritage.net/euromed_heritage_iv_en.htm 
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IDABC 

Европска комисија 
 

Подршка у склопу IDABC програма (Интероперабилна размјена паневропских е-владиних 
служби за јавну управу, пословање и грађане) 

 
 
Трајање програма: 2005.-2009. 
 
Буџет: 148,7 милиона EUR 
 
Циљеви:  

 Омогућити успјешну, ефикасну и сигурну размјену информација између јавне 
администрације на свим одговарајућим нивоима;  

 Повећати корист од размјене информација како би се помогло у пружању услуга 
пословним субјектима и грађанима у складу са  њиховим потребама. 

 
Финансиране активности: Пројекти од заједничког интереса користиће услуге хоризонталних 
паневропских е-влада и услуге инфраструктуре, те доприносити даљем развоју ових услуга. 
 
Корисници: Учествовање земаља кандидата у програмима IDA одређено је потписивањем 
Меморандума о разумијевању (БиХ само кад постане земља кандидат). 
 
Властито учешће у пројекту: Нема подршке, него постоје такмичарске процедуре за 
испитивања, радове и услуге. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 296 64 36 00 32 2 299 02 86 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Enterprises and Industry D 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Bernard SCHNITTGER 
ida-central@cec.eu.int 

Интернет: 

http://europa.eu.int/idabc/ 
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ИНСТРУМЕНТ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ - INSTRUMENT FOR PRE-

ACCESSION ASSISTANCE (IPA) 
Европска комисија 

 
Програм финансијске подршке за земље кандидаткиње и потенцијалне кандидате за чланство у 

Европској унији 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. година. 
 
Буџет: Финансијска вриједност ИПА програма, за шестогодишњи период, износи 11,468 
милијарди EUR. У периоду 2007.-2011. година, БиХ ће бити доступна средства у укупном 
износу од 440,1 милиона EUR.                                                                                                                              

у милионима EUR 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

62,1 74,8 89,1 106,0 108,1 

 
Циљеви: Средства из ИПА фондова треба посматрати као додатна средства за проевропски 
развој и додатни мотив за спровођење приоритетних политика развоја које земљу приближавају 
Европској унији. Активности и политике везане за европску интеграцију треба посматрати као 
политику усмјерену на унутрашње реформе и развој, а не као елемент спољне политике. Циљ 
ИПА програма је да земљама корисницима помогне да изграде административне и судске 
капацитете, да имплементирају acquis communautaire2, те интензивирају рурални развој. 
 
Финансиране активности: Финансијска средства из програма помоћи ЕУ се искључиво 
додјељују за унапријед испланиране и разрађене програме и пројекте, на основу јасно 
дефинисаних тендерских процедура. Да би пројекат могао да се финансира из фондова ЕУ, 
мора да доприноси реализацији приоритета постављених у стратешким документима ЕУ: 
Приступна и Европска партнерства, Годишњи и периодични извјештаји о напретку. 
 
Корисници: Европска комисија је земљама потенцијалним кандидатима дозволила кориштење 
прве и друге компоненте ИПА програма у периоду 2007.-2013. година (Албанија, БиХ, Србија и 
Црна Гора), док ће типови пројеката и активности из треће, четврте и пете ИПА компоненте 
бити подржани кроз прву компоненту. Земљама кандидатима за чланство у ЕУ (Турска, 
Хрватска и Македонија) доступне су све компоненте. 
 
Остале напомене: ИПА садржи укупно пет специјализованих компоненти: 

1. Помоћ у процесу транзиције и изградње институција, с циљем испуњавања критеријума 
приближавања ЕУ и јачања административних и правосудних капацитета; 

2. Помоћ за регионалну и прекограничну сарадњу; 
3. За регионални развој; 
4. Развој људских ресурса; 
5. Рурални развој - развој села и пољопривреде. 

                                                 
2 Аcquis Communautaire је дио правне тековине ЕУ, представља заједничка права и обавезе, односно прописе који повезују све 
државе чланице: јединствено тржиште, царинска унија, јединствена аграрна политика, политика структурних реформи и сва 
питања економске и монетарне уније 
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Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 296 06 34 + 32 2 296 60 03 

Надлежно лице: 

European Commision                                           
DG Regional Policy                  
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

MRS Ana-Paula Laissy                                                   
regio-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

25 

 
INTERACT II 

Interact 
 

Програм подршке за јачање утицаја INTERREG-а на економску и социјалну кохезију те на 
интензитет сарадње широм Европе и са сусједним земљама 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 34 милиона EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви:  

 Подршка управљачким тијелима програма ИНТЕРЕГ IV и осталих кључних учесника са 
циљем побољшања програма, финансијског управљања и спровођења пројеката;  

 Представљање преношења know-how, размјена искустава и развој управљачких алата;  
 Представљање учествовања партнера из сусједних држава кроз сарадњу и координацију 
на вањским границама, те развој инструмената и могућности управљања фазом 
транзиције. 

 
Финансиране активности:  

1. INTERREG потпора управљању 
2. INTERREG развој: локалне и регионалне иницијативе 
3. Сарадња и управљање транзицијом у граничним регијама држава приступница  
4. Техничка помоћ у припреми, спровођењу, процјени и контроли у оквиру програма 

 
Корисници: Предложени пројекат мора бити у складу са важећим националним законима и 
политикама ЕУ, мора надопунити и подржавати активности у оквиру главне управе 
INTERACT-а, мора обухватати потребе више од једне групе INTERREG-а или бити усклађен са 
интересима неколико програма у оквиру једне групе INTERREG-а, те треба укључити партнере 
из најмање двије државе чланице ( земље Балкана могу учествовати у програмима INTERREG). 
 
Властито учешће у пројекту: фонд финансира максимално 50% трошкова пројекта. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 43 1 533 87 47 62 - 

Надлежно лцие: 
INTERACT Secretariat Vienna 
OIR-Managementdienste GmbH 
Franz-Josefs-Kai 27 
A-1010 Vienna 
Austrija 

Inge DE PRINS 
inge.deprins@interact-eu.net ; 
interact@interact-eu.net 

Интернет: 

www.interact-eu.net 
http://www.eufunds.bg/docs/interact_20072013_3.pdf 
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INTERREG III B - ПРОЈЕКАТ ЗА РАЗВОЈ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА 
Европска комисија 

 
Подршка за развој транснационалне сарадње између подручја састављених од великих 

европских регија - укључује националне регије и локалне нивое власти 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 280 милиона EUR 
 
Циљеви:  

 Промоција стратегије територијалне заштите и завршне акције социјалне и економске 
кохезије између националних, регионалних и локалних управа с циљем  промовисања 
вишег нивоа територијалне интеграције кроз велике групе европских регија;  

 Омогућити ефикаснији и приступачнији транспорт у регијама CADSES3, затим 
промоцију и управљање пејзажима и природно-културним насљеђем, заштита животног 
простора и управљање природним резервама и превенцијама од ризика и такође 
техничку асистенцију. 

 
Финансиране активности: Састављање и извођење оперативних стратегија, територијални 
развој на транснационалном нивоу, стратешка истраживања, умрежавање унутар градских и 
велеградских подручја и умрежавање просторног планирања и институција за истраживање. 
Финансираће се и пројекти заштите животне средине и развој еколошке мреже у Европи и 
земљама у окружењу у које спада и БиХ. Финансира се до 75%, од укупног износа пројекта. 
 
Корисници: 27 земаља ЕЗ-е, земље Медитерана, Западног Балкана, међу којима је и БиХ. 
 
Властито учешће у пројекту: Финансира се до 75% од укупног износа пројекта 
 
Остале напомене: Унутар овог програма ЕК-е, у којем је Комисија за Заштиту животне 
средине и превенције задужена за спровођење Стратегијског програма ЕЗ-е. Из ове области 
укључена су два пројекта која су активна од 2007. до 2013. године. То су пројекти LIFE+ и Civil 
Protection. У склопу првог пројекта постоје три компоненте, а у склопу њих подпројекти 
INTERREG III (A,B,C), који су сада прешли у INTERREG IV (A,B,C) и INTERREG 
NEIGHBOURHOOD РROGRAMS – ENP/ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ С 
НОВИМ СУСЈЕДНИМ ЗЕМЉАМА (oвај пројекат и средства из Фонда намијењена су Руској 
Федерацији, Карпатима, Украјини, а у будућности би могла да аплицира и БиХ, ако потпише 
Споразум о сарадњи и придруживању). 
 
 
 

                                                 
3 CADSES-Овим апокрифом су обиљежене земље које су интересујућа зона пројекта и то су: Аустрија, Грчка, Средња и 
Источна Њемачка, Источне рерије Италије, Пољска, Чешка, Словачка, Мађарска, Словенија, Бугарска, Румуније, Хрватска, 
БиХ, Србија, Црна Гора, Еx-Yu Република Македонија, Албанија, Молдавија и Украјина. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 296 92 89 +32 2 296 32 73 

Надлежно лице: 

European Commission                                     
DG Regional Policy B1                                        
Rue de la Loi,200                                               
B-1049 Bruxelles,                                           
Белгија 

Мoray Gilland 
moray.gilland@cec.eu.int 

Интернет: 

www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_it.htm 
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INTERREG IV 
Европска комисија 

 
Подршка везана за међурегионалну сарадњу у сврху јачања економске и социјалне кохезије, те 

уравнотеженог развоја на простору Европске уније 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 8,7 милијарди EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви: Јачати економску и социјалну кохезију Заједнице промовисањем прекограничне, 
транснационалне и међурегионалне сарадње и балансирани развој територије Заједнице. 
 
Финансиране активности:  

 Група А) Прекогранична сарадња: промовисање интегралног регионалног развоја између 
пограничних регија, посебно гдје спољне границе ЕУ граниче са неком од поморских 
регија (50% до 80% буџета додијељеног свакој земљи);  

 Група Б) Транснационална сарадња: допринос хармоничној територијалној интеграцији 
читавог подручја ЕУ (буџет који није искориштен за активности А и Ц);  

 Група Ц) Међурегионална сарадња: побољшање политика и техника за регионални 
развој и кохезију кроз транснационалну и међурегионалну сурадњу (најмање 6% буџета 
одређеног за сваку земљу). 

 
Корисници: Земље кандидати и земље Балкана могу учествовати у пројектима сарадње, а 
њихово учешће финансираће се инструментима из програма IPA. 
 
Властито учешће у пројекту: Фонд финансира од 50 до 75% 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 296 92 89 00 32 2 296 32 73 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Regional Policy B1 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Moray GILLAND 
moray.gilland@cec.eu.int 

Интернет: 
 
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11911 
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JАВНО ЗДРАВСТВО - PUBLIC HEALTH: TOGETHER FOR HEALTH 

Европска комисија 
 

Подршка која се додјељује путем програма акције Заједнице у јавном здравству 
 
 
Трајање програма: 2008.-2013. 
 
Буџет: 321, 5 милиона EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви:  

 Унаприједити здравствену заштиту и сигурност грађана 
 Промоција здравља ради унапређења просперитета и солидарности 
 Стварати и ширити знање о здрављу 

 
Финансиране активности: 

- здравствене информације 
- повећање брзог дјеловања 
- приступање здравственим одредницама 

 
Корисници: 

- Све земље ЕУ; EFTA i EEA (Европска економска област) у сагласности са условима 
успостављеним у ЕЕА споразуму; приступне земље и земље кандидати, европске 
граничне земље и земље Западног Балкана укључене у процес стабилизације и 
придруживања 

- Истраживачки центри – локалне и регионалне власти – корпорације – федерације; 
заједнице – владе; државе – МСП – универзитети – удружења 

 
Властито учешће у пројекту: У зависности од акције 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 352 430 136 496 - 

Надлежнo лице: 
Executive Agency for Public Healtх 
Batiment Jean Monet Rue Alcide de Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Luxembourg Michel Pletschette 

michel.pletschette@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm 
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11336 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

30 

 
КУЛТУРА 2007 - CULTURE 2007 

Европска комисија 
 

Истицање заједничког културног простора свих Европљана подстицањем сарадње међу 
умјетницима, запосленима у култури и институцијама културе  у земљама чланицама 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 400 милиона EUR 
 
Циљеви:  

 Промовисање културног дијалога и међусобног знања о култури и историји европских 
народа, промовисање културне различитости и наглашавање важности европске 
заједничке културне баштине;  

 Подстицање креативности, међународно ширење културе и већа мобилност умјетника;  
 Повећање улоге културе у социо-економском развоју;  
 Подстицање европске културе у трећим земљама и дијалог с другим земљама свијета.  

 
Финансиране активности:  

 Подршка културним акцијама: вишегодишњи кооперативни пројекти, кооперативне 
мјере и специјалне акције које се односе на кооперативне програме са трећим земљама;  

 Подршка активним тијелима на европском нивоу у области културе;  
 Подршка анализи, прикупљању и ширењу информација и максимизирање утицаја 
пројеката у пољу културне сарадње. 

 
Корисници: Аплицирати могу државна и приватна тијела са правним статусом у земљама које 
учествују  у програму. Земљама Западног Балкана које се налазе у процесу стабилизације и 
придруживања, укључујући и Босну и Херцеговину требало би бити омогућено учешће у 
програму на основу оквира уговора потписаног између Заједнице и наведених земаља.  
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању пројеката биће до 50% укупних 
трошкова. За пројекте везано за културну сарадњу са трећим земљама биће издвојено 1,8 
милиона EUR. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 +32 2 2996438 +32 2 2921329 

Надлежно лице: 

European Commission 
Education Audiovisual & Culture Executive 
Agency 
Avenue du Bourget 1 
BOUR 
BE-1140 Brussels 

Marc Jorna 
marc.jorna@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html 
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КУЛТУРНО СРЕДИШТЕ ЕВРОПЕ - CULTURAL CAPITAL OF EUROPE 

Европска комисија 
 

Подршка за културне догађаје у великим градовима Европске Уније. 
 
 
Трајање програма: 2005.-2019. 
 
Буџет: 1.000.000 EUR 
 
Циљеви: Истаћи богатство и разноликост европских култура и карактеристика које оне дијеле; 
промовисати боље узајамно познавање међу европским грађанима. 
 
Финансиране активности: Сваки град ће организовати програм културних догађања који ће 
истаћи културу и културну баштину тог града као и његово мјесто у заједничкој културној 
баштини и који ће укључивати људе из културних кругова у другим европским градовима с 
циљем успостављања трајне сарадње; истаћи умјетничка кретања и стилове које Европљани 
међусобно дијеле; промовисање дешавања која укључују људе активне у културним круговима 
из других градова земаља чланица, а која ће водити ка дуготрајној културној сарадњи; 
подржавање и развој креативног рада; мобилизација и учешће широког сегмента популације, 
друштвени утицај тих активности и њихово трајање и изван године дешавања; подстицање 
прихватања од стране грађана Заједнице и најширу могућу дисеминацију различитих дешавања 
кориштењем свих мултимедијалних форми, промовисање дијалога између европских култура и 
култура из других дијелова свијета. 
 
Корисници: Европски градови културе: 2005. Cork, 2006. Patras, 2007. Luxemburg са Sibiu 
(Румунија) као градом партнером из земље не-чланице, 2008. Liverpool и Stavnger (Норвешка) 
као град-партнер. Корисници овог програма су искључиво земље чланице ЕУ, док је културна 
промоција градова у трећим земљама могућа кроз активности „Европски мјесец културе“. 
Програм „Европски мјесец културе“ је намијењен првенствено земљама Источне и Централне 
Европе што у будућности отвара могућност учешћа БиХ. 
 
Властито учешће у пројекту: 500.000 EUR за сваки град, максимум 60% укупних трошкова 
пројекта. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 298 46 44 +32 2 299 92 83 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Education and Culture C2 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgium 

Jacqueline Pacaud 
jacqueline.pacaud@cec.eu.int 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
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LIFE+ (ЖИВОТ+) - ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
Европска комисија 

 
Подршка за иновативне пројекте који се баве животном средином те који доприносе јачању 

европске политике животне средине 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Планирано је да се инвестира 2,143 милијарде EUR за период од 2007. до 2013. године 
(у периоду од 1992. године ко-финансирано је 2.750 пројеката у укупном износу од 1,35 
милијарде EUR) 
                                                                                                                                               
Циљеви: Овај пројекат служи за подршку иновативним пројектима који се баве заштитом 
животне средине у оквиру одрживог развоја. Треба да допринесе спровођењу развоја и 
побољшању еколошке политике и законодавства ЕЗ-е као и интеграцији стратегијског Шестог 
акционог плана ЕК-е у остале политике унутар ЕЗ-е и њеном сусједству. Као такав је носилац 
нових рјешења за проблеме заштите животне средине. 
 
Финансиране активности: Врши се кроз три потпрограма који су: LIFE+ Nature & Biodiversity, 
LIFE+Environment, Policy&Governance; LIFE+Information&Communication - (Живот+ Природа и 
Биоразноликост; Живот+ Политика и управљање животном средином; Живот+ Информације и 
комуникације); У оквиру овог програма LIFE+, постоје фондови који прате овај програм 
заштите животне средине и треба да допринесу развоју иновативних техника и метода кроз 
суфинансирање демонстрацијских пројеката, а то су: Natura 2000-Природа 2000 (за очување и 
управљање флором и фауном са стаништима у Европи); У Трећим земљама треба да допринесе 
успостави капацитета и управних структура у оквиру сектора заштите животне средине и 
развоју еколошке политике у оним земљама које граниче с Медитераном и Балтичким Морем, а 
које још нису потписале Cпоразум о Сарадњи и Придруживању. 
  
Корисници: 27 земаља ЕЗ-е, земље кандидати ЕЗ-е, земље потенцијални кандидати међу 
којима је БиХ, као и Треће земље. 
 
Властито учешће у пројекту: LIFE+ је лимитираран у зависности на врсту пројеката на које се 
аплицира,тако да ће финансирање бити уз максималну стопу од 75% за грантовске акције, и 
50% за пројекте из домена Живот+ Природа и Биоразноликост. 
 
Остале напомене: Припремне активности и посебни пројекти чији је циљ искључиво подршка 
развоју нових еколошких политика или побољшање већ постојећих. Овим програмом се 
суфинансирају еколошке иницијативе у оквиру ЕЗ-е и Трећих земаља које су донијеле одлуку о 
учествовању, већ у програму, који је претеча истог (LIFE III 2000-2006); Позив за аплицирање 
на пројекте из програма LIFE+, биће објављени од 15.07.2008. године на интернет страници ЕЗ-
е. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

- - 

Надлежно лице: 

European Commission                                     
DG Environment D1 
Rue de la Loi,200 
B-1049 Bruxelles 
Белгија 

Stavros Dimas                                                     
env-info@cec.eu.int 

Интернет: 

www.europa.eu.int/comm/environment/life/life/environment.htm 
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MARCO POLO 
Европска комисија 

 
Подршка комерцијалним пројектима који подстичу конкурентност комбинованог у односу на 

искључиво друмски превоз 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 740 милиона EUR 
 
Циљеви: Редуковати закрченост друмова и побољшати резултате укупног транспортног 
система замјеном друмског теретног превоза транспортом поморским и жељезничким путем 
или унутрашњим воденим путевима. 
 
Финансиране активности:  

 Морски моторни путеви: иновативне активности директног пребацивања терета са 
друмова на кратак транспорт морем или комбинација воденог превоза с другим 
начинима транспорта уз превоз што је могуће краћу друмску секвенцу;  

 Мјере за избјегавање превоза: иновативне активности које интегришу транспорт у 
производну логистику како би се правовремено избјегао висок постотак теретног 
превоза друмским путем уз истовремено задржавање укупних производних резултата и 
радне снаге. 

 
Корисници: Прихватљиви су само пројекти међународног карактера који се одвијају на 
подручју најмање двије различите државе (од чега бар једна треба бити чланица ЕУ). Пројекат 
требају доставити два или више комерцијалних јавних или приватних предузећа, корисника или 
превозника. Земље кандидати или придружене чланице EFTA-е могу учествовати под 
одређеним условима. Програм је проширен на земље које граниче са ЕУ, под условом да су 
потписнице Споразума о придруживању.  
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању неће прелазити 50% од укупних 
трошкова пројекта, а за већину до 35%. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 29-96448 +32 2 29-63765 

Надлежно лице: 
European Commission  
DG Energy & Transport G2 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles Cristobal Millan da la Lastra 

Е-mail: tren-marco-polo@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm 
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MEDIA 2007 

Европска комисија 

 
Подршка европској аудиовизуелној индустрији. 

 
 
Трајање: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ за период трајања је 755 милиона ЕУР. 

у милионима EUR 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

75 93 97 100 103 105 107 

 
 
Буџетска линија % 

Дистрибуција 55 

Развој 20 

Промоција 9 

Обука 7 

Хоризонталне акције 5 

Пилот пројекти 4 

 
 
Циљеви:  

 Очување и промовисање европске културне различитости и кинематографске и 
аудиовизуелне баштине, осигуравајући јавни приступ тој баштини и охрабрујући 
интеркултурални дијалог;  

 Повећање циркулације европских филмова и других аудиовизуелних производа и то 
унутар и изван ЕУ;  

 Побољшање комерцијалних резултата европског аудиовизуелног сектора у контексту 
отвореног и конкурентног тржишта. 

 
Финансиране активности: Обука (сценарио технике, економске, финансијски менаџмент, 
дигиталне технологије), развој (појединачних пројеката, каталога, нових талената, 
копродукције, другог финансирања), дистрибуција (дистрибутери, продајни агенти, 
унапређивачи, филмски приказивачи, дизајнски послови), промоција ( тржишта, фестивала, 
заједничких догађаја, наследства), хоризонталне акције/пилот пројекти. 
 
Корисници: Корисници средстава по овом програму су субјекти који се баве овом дјелатношћу 
из земаља ЕУ 27, Исланда, Лихтенштајна, Норвешке и Швајцарске. Средства из овог програма 
БиХ може користити зависно од договора са Европском комисијом о учешћу земље у 
програмима Заједнице. 
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Властито учешће у пројекту: Програм пружа различите врсте подршке с циљем покривања 
максимум 50% прихватљивих трошкова пројекта, а у посебним случајевима 60%. 
 
Напомена: Средства из овог програма БиХ може користити зависно од договора са Европском 
комисијом о учешћу земље у програмима Заједнице. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 296 35 96 +32 2 299 92 14 

Надлежно лице: 

Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency  
MEDIA Unit P8 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget 1 
B 1049, Brussels, Belgium 

Constantin DASKALAKIS 
constantin.daskalakis@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/index_en.htm 
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МЛАДИ ИЗВЈЕШТАЧИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - YOUNG REPORTERS FOR 

THE ENVIRONMENT 
Фондација за образовање о животној средини 

 
Образовна кампања о животној средини за средње школе у Европи 

 
 
Трајање програма: Годишње једном уз додјелу награда 
 
Буџет: Не додјељују се новчане награде, већ диплома 
 
Циљеви:  

 Овластити ученике као протагонисте за властито образовање;  
 Дати им визију стручног свијета;  
 Омогућити им да боље разумију и схвате творевину Европе;  
 Подстицање пројекта утемељеног на педагогији и иновацијама у наставним методама;  
 Омогућити ученицима да разумију начело одрживог развоја. 

 
Активности: На локалном нивоу: ученици спроводе новинарска истраживања о локалном 
проблему повезивањем еколошке и научне теме и непосредним контактирањем важних 
учесника; сљедећи корак је информисање јавности путем неког медија. На европском нивоу: 
ученици сарађују с другим младим извјестиоцима из других земаља; затим се саставља тим који 
уз кориштење Интернета пише један или више заједничких чланака на одређену тему, а 
најбољи чланци се објављују на интернету. Сваке године се европска награда SUPER AWARD, 
додјељује оном тиму који је написао најбољи европски чланак у сљедећим категоријама: 
пољопривреда, градови, обала, енергија, отпад, вода. 
 
Корисници: Програм је презентован у 17 земаља: Канада, Кипар, Хрватска, Данска, 
Француска, Грчка, Италија, Казахстан, Латвија, Мароко, Малта, Норвешка, Португал, Румунија, 
Шпанија, Холандија и Турска (ово су учеснице за програм 2008). Да би Босна и Херцеговина 
учествовала неопходно је да постане члан мреже Млади извјештачи за животну средину. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+33 1 45 49 40 50 +33 1 45 49 27 69 

Надлежно лице: 
French office of Fee 
6, Avenue du Maine 
75015 Paris 
France Thierry Lerévérend 

leverend@wanadoo.fr 

Интернет: 

http://www.youngreporters.org 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

38 

 
МЛАДИ У АКЦИЈИ - YOUTH IN ACTION PROGRAMME 

Европска комисија 
 

Подршка за афирмацију европских удружења која активно учествују у пројектима за младе 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. година 
 
Буџет: Укупни буџет за период 2007.-2013. износи 885 милиона EUR 
 
Циљеви: Промовисати европски развој међународних невладиних организација за младе, 
придонијети активном учешћу младих грађана у јавном животу и друштву, те стимулисати 
развој и провођење кооперативних активности Заједнице које се односе на младе у најширем 
смислу. 
 
Финансиране активности:  

 Представљање погледа и интереса младих у својој различитости на нивоу Заједнице;  
 Размјена младих и волонтерска служба, неформално учење и радни програми, 
промовисање међукултурног учења и разумјевања, расправе о питањима од интереса за 
Европу и европским политикама или политикама за младе;  

 Ширење информација о активностима Заједнице;  
 Активности које промовишу учешће и инцијативе младих грађана. 

 
Корисници: Програм је отворен за земље кандидате за чланство у Европској унији, као и за 
Балканске земље које су укључене у процес стабилизације и придруживања. 
 
Властито учешће у пројекту: Европска комисија сноси максимално до 60% укупно 
оправданих трошкова, док остатак пада на терет корисника програма. 
 
Остале напомене: Програм Млади у акцији обезбјеђује финансијску подршку кроз пет 
потпрограма: Млади за Европу; Европске организације за волонтирање; Млади свијета; Млади 
радници и систем подршке; Подршка политици кооперације на пољу младих. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 498 983 729 + 32 2 29 51 1413 

Надлежна особа: 

EACEA, Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency, Youth Department  
Rue Colonel Bourg 139 
Be- 1140  Bruxelles 
Belgija 

John Macdonald 
John.Macdonald@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc122_en.htm 
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МРЕЖА ЕВРОПСКИХ РЕГИОНА - ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS 

Независна мрежа европских региона 
 

Независна мрежа европских региона 
 
Трајање програма: У питању је мрежа и није стриктно одређено њено трајање, постоји 
стратегија до 2012. 
 
Буџет: Буџети су одређени по програмима у оквиру ове мреже 
 
Циљеви:  

 Промоција концепта регионалне демократије у Европи и улоге региона у политичким 
процесима; подршка и лобији у интересима регионалних влада;  

 Допринос препознавању партнера на националном, европском и интернационалним 
нивоима код доносилаца одлука;  

 Развијање одговорног лидерства регионалних влада;  
 Подршка регионалним владама у развоју и имплементацији њихових заједничких 
политика;  

 Подршка различитостима у Европи;  
 Подршка регионима и њиховим способностима с циљем стварања Европе релевантне за 
њене грађане. 

 
Финансиране активности: Приоритети до 2012. – промоција, модернизација и 
интернационализација регионалног управљања, подршка иновацијама, расту, запослености, 
миграција, образовање, здравље, социјална искљученост,  демографске промјене, одрживи 
развој, медији,култура, стварање доброг окружења за грађане 
 
Корисници: Корисници ове мреже су европске регије, а регије из БиХ које су чланови ове 
мреже су Република Српска; Босна Подриње; Херцег - Босна; Херцеговина - Неретва; Сарајево; 
Тузла, Западна Херцеговина; Зеница - Добој 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 +33 (0)3 88 22 07 07 33 (0)3 88 75 67 19 

Надлежна особа: 
6, rue Oberlin 
F-67000 Strasbourg 
FRANCE 

secretariat@aer.eu 

Интернет: 

www.a-e-r.org 
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НАГРАДА ЗА МУЗЕЈЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ - COUNCIL OF EUROPE MUSEUM 

PRIZE 
Савјет  Европе 

 
Награда за европске музеје који су у својим просторима изложили европску културну 

разноликост (мањи музеји) 
 
 
Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: 5.000 EUR 
 
Циљеви:  

 Подстицати музеје да доприносе бољем разумијевању богате раличитости европске 
културе;  

 Подстицати развој нових концепција музеја и добре праксе. 
 
Корисници: Кандидате бира Европски форум музеја. Музеји требају бити у једној од земаља 
чланица Европске културне конвенције, чија је чланица и Босна и Херцеговина. Музеји требају 
бити нови, отворени у последње двије године. И мањи музеји долазе у обзир. Добитник награде 
за 2008. годину  је Svalbard Museum, Норвешка. 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+33 3 88 41 21 14 +33 3 88 41 27 97 

Надлежна особа: 

Council of Europe 
Parliamentary Assembly of the Councile of 
Europe PACE 
Avenue de la Europe 
BP 431 R6 
F-67006 Strasbourg 

Cristopher Grayson 
christopher.grayson@coe.int 

Интернет: 

http://assembly.coe.int/museum/prixmuseece/default.asp 
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НАГРАДА ЕВРОПА ИНТЕРНЕТ - PRIX EUROPA INTERNET 

Награда Европа 
 

Награда која се додјељује продуцентима или емисијама које се баве Европом или европским 
темама. 

 
Трајање програма: Годишња додјела нагарада. 
 
Буџет: Утврђује се на годишњем нивоу. 
 
Циљеви:  

 Награђивање online презентације европског радија или телевизије чија замисао, садржај, 
формалани квалитет или јавна одговорност представљају први примјер међусобног 
повезивања старих и нових медија;  

 Промовисање мјеста на којем ће се расправити квалитет и будућност програма.  
 
Финансиране активности: Додјељује се у двије категорије: фикција на интернету и нефикција 
на интернету 
 
Корисници: Награда је отворена за све европске радио станице и телевизије укључујући и 
Босну и Херцеговину. Уколико се пријави више кандидата чији радови трају дуже од 
дозвољеног времена презентације, организатор задржава право предизбора.  
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+4930 97 993 10 923 +4930 97 993 10 919 

Надлежно лице: PRIX EUROPA 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
D - 14046 Berlin Susanne Hoffmann 

internet@prix-europe.de 

Интернет: 

http://www.prix-europa.de 
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НАГРАДА ЕВРОПА РАДИО - PRIX EUROPA RADIO 

Награда Европа 
 

Награда која се додјељује продуцентима радио-емисија које обрађују Европу и европске теме. 

 
Трајање програма: Годишња додјела награда. 
 
Буџет: Утврђује се на годишњем нивоу. 
 
Циљеви:  

 Наградити радио емисију реализовану у Европи од стране европских продуцената; 
 Промовисати интеркултуралну размјену и међусобнo разумијевање у Европи. 

 
Финансиране активности:  

 Документарна категорија: у овој категорији жири додјељује двије награде исте 
вриједности: Најбоља европска радио документарна емисија и Награда Европа радио 
Аустрија 1 ORF.  

 Драмска категорија: Најбоља европска радио драма и Награда Европа Радио Француска. 
 
Корисници: Учешће је отворено за све европске телевизијске организације и продуценте што 
укључује и организације из Босне и Херцеговине. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+4930 97 993 10 914 +4930 97 993 10 914 

Надлежно лице: 
PRIX EUROPA 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
D - 14046 Berlin Susanne Hoffmann 

radio@prix-europe.de 

Интернет: 

http://www.prix-europa.de 
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НАГРАДА ЕВРОПА ТЕЛЕВИЗИЈА - PRIX EUROPA TELEVISION 

Награда Европа 
 

Награда која се додјељује продуцентима телевизијских програма који се баве Европом и 
европским темама 

 
 
Трајање програма: Годишња додјела нагарада 
 
Буџет: Утврђује се на годишњем нивоу 
 
Циљеви: Награђивање телевизијских емисија које обрађују европске теме, а снимили су их 
европски режисери; промовисање међукултуралне размјене у Европи. 
 
Финансиране активности:  

 Фикција: награђују се телевизијски филмови с разрађеном причом који не трају крaће од 
30 минута и посебна награда у овој категорији, SPECIAL PRIX EUROPA, додјељује се 
најбољем програму локалне или регионалне телевизије или најбољој нискобуџетној 
продукцији.  

 Нефикција: награђују се документарни филмови с минималним трајањем од 15 минута и 
посебна награда, SPECIAL PRIX EUROPE, додјељује се најбољем програму локалне или 
регионалне телевизије или најбољој нискобуџетној продукцији. Награда PRIX EUROPE 
IRIS и награда SPOT 

 
Корисници: У додјели награда могу учествовати сви европски телевизијски програми и 
независне продукције укључујући и Босну и Херцеговину. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+4930 97 993 10 916  +4930 97 993 10 919 

Надлежно лице: PRIX EUROPA 
Rundfunk Berlin-Brandenburg 
D - 14046 Berlin Susanne Hoffmann 

television@prix-europe.de 

Интернет: 

http://www.prix-europa.de 
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НАГРАДА ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ПУТЕВИ - EUROPEAN GREENWAYS AWARD 

Европско удружење зелених путева 
 

Награда за зелене путеве или иновативне иницијативе у овом подручју. Ова  награда  је дио 
програма награда за одрживу европску мобилност 

 
 
Трајање програма: Награда се додјељује сваке друге године. Последња је додјељена 2007. 
године. 
 
Циљеви: Наградити институције које су показале најбољу интеграцију различитих 
карактеристика које дефинишу тзв. зелене путеве и које су показале посебна обиљежја која их 
према мишљењу жирија чине примјером за друге институције. Успјех дотичне институције 
треба тражити у јавној популарности и доказаном утицају на одрживи развој. 
 
Финансиране активности: Награде се додјељују за успјешност у сљедећим подручјима: 
умрежавање, локално учествовање, урбана мобилност, социјално-економски утицај, 
комуникација (новинарство, видео, медији), урбана интеграција, поступање с крајоликом и 
привлачност зелених путева, иновативна техничка рјешења, изванредно управљање и 
одрживост, очување, обнова и побољшање културне и архитектонске баштине, промовисање 
јавног кориштења зелених путева и активности у корист дјеце и младих. 
 
Корисници: Ове активности подизања свијести отворене су за земље ЕУ, као и за све земље 
кандидате за улазак у ЕУ, што Босни и Херцеговини отвара могућност уласка тек када постане 
земља кандидат. Европска награда Зелени путеви намијењена је свим иновативним 
иницијативама усмјереним на зелене путеве, управљање и одржавање, те развој и промовисање 
зелених путева. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 (0)81 22.42.56 +32 (0)81 22.90.02 

Надлежно лице: 
European  Green Ways Association 
Rue Van Opré, 93  
B 5100 Jambes 

 

Интернет: 

http://www.viasverdes.com/premio_europeovv0708/eng/regulation.htm 
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НАГРАДА ЕВРОПСКИ МУЗЕЈ ГОДИНЕ - EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR 

AWARD 
Форум европских музеја 

 
Награда која се додјељује новоизграђеним или обновљеним музејима 

 
Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: Утврђује се на годишњем нивоу 
 
Циљеви:  

 Подстицање музеја да допринесу већем разумијевању богате разноликости европске 
културe;  

 Подстицање развоја политике нових музеја и најбољих рјешења за европски музеј. 
 
Корисници: За награду се могу пријавити двије врсте музеја: постојећи музеји који су 
довршили значајан програм модернизације или реорганизације у последње двије године и нови 
музеји, отворени током последње двије године. Кандидате бира Форум европских музеја. Музеј 
се мора налазити у једној од земаља чланица Европске културне конвенције чија је чланица и 
Босна и Херцеговина. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+353 1 289 8533   +353 1 289 8817 

Надлежно лице: 
Event Management Ltd 
17 Pine Lawn, Newtownpark Avenue 
Blackrock, Co. Dublin 
Ireland Clara Clark  

info@claraclark.ie 

Интернет: 

http://europeanmuseumforum.org 
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НАГРАДА EUROPA NOSTRA - EUROPA NOSTRA AWARDS (EU PRIZE FOR 

CULTURAL HERITAGE) 
Europa Nostra 

 
Награде Europa Nostra које промовишу изванредне пројекте и иницијативе за очување и јачање 

изграђеног и природног насљеђа Европе. 
 
 
Трајање програма: Годишња додјела нагарада 
 
Буџет: Побједници могу освојити награду од 10.000 EUR (за TOP PRIZE побједнике) у свакој 
категорији. 
 
Циљеви: Промовисање високих стандарда у пракси заштите и подстицање размјене знања и 
искустава широм Европе што ће се постићи одвањем јавног признања најбољим иницијативама 
и рјешењима које доприносе заштити и јачању културне баштине у Европи.  
 
Финансиране активности: Награде ће се додјељивати у 4 категорије: 1) одржавање културне 
баштине, 2) истраживања која доприносе одржавању и унапређењу културне баштине, 3) 
појединци и организације које дугорочно унапређују и одржавају културну баштину, 4) 
одрживе иницијативе које се односе на тренинг, едукацију и програме за унапређење и 
одржавање културне баштине. 
 
Корисници: Награда је отворена за све земље Европе, укључујући и Босну и Херцеговину. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+31 70 302 40 52  +31 70 361 78 

Надлежно лице: Europa Nostra  
Lange Voorhout 35 
NL - 2514 EC The Hague Eléonore de Merode 

ao@europanostra.org 

Интернет: 

http://www.europanostra.org/lang_en/index.html 
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НАГРАДА EUROPRIX MULTIMEDIA TOP TALENT 

Међународни центар за нове медије 
 

Водеће европско такмичење у иновативним пројектима, те креативно такмичење за најбоље 
студенте и младе стручњаке који користе мултимедијске платформе и канале 

 
 
Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: Утврђује се на годишњем нивоу 
 
Циљеви: Подстицање младих Европљана у стварању најбољих мултимедијалних производа, 
креативних и иновативних апликација користећи мултимедијалне платформе и канале. 
 
Финансиране активности: Оnline web пројекти, offline/DVD, мобилни садржаји, платформе за 
игрице, компјутерска графика, интерактивна телевизија, садржајни алати и интерактивни 
програм дизајна такмичења. 
 
Корисници: Најбољи студенти или мултимедијски продуценти млађи од 30 година, који живе у 
ЕУ, земљама EFTA-e, Хрватској, Израелу, Србији и Турској (ово је критериј за 2007.годину, 
који се мијења, што отвара могућност учешћа БиХ у будућности, нема наглашен неки посебан 
услов који би БиХ требала испунити за учешће) 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 +43662 630 408 +43662 630 408 22 

Надлежно лице: 
EUROPRIX Office 
c/o ICNM – International Center for New Media 
Moosstrasse 43a 
A - 5020 Salzburg, Austria Rainer Steindler 

steindler@icnm.net 

Интернет: 

http://www.toptalent.europrix.org 
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НАГРАДА LORENZO NATALI ЗА НОВИНАРСТВО - LORENZO NATALI PRIZE 

FOR JOURNALISM 
Европска комисија 

 
Награда која се додјељује новинару за његове напоре у одбрани демократије, околине и развоја 
 
Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: Прва награда 5.000 EUR, друга 2.500 EUR и трећа 1.500 EUR и додатних 5.000 EUR за 
најбољег од свих (The Grand Prize). 
 
Циљеви:  

 Наградити новинара који пише за штампане и online локалне медије у пет регионалних 
кaтегорија, за посебно залагање за људска права и демократију у земљама у развоју;  

 Охрабрити штампу да пише о развоју и информише јавност у земљама у развоју и у 
Европи 

 
Финансиране активности: По три награде у свакој од сљедећих регија: Европа, Африка, 
арапски свијет, Иран и Израел, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Кариби. 
 
Корисници: Односи се на све земље свијета, међу којима је и Босна и Херцеговина (регија 
Европа), гдје се људска права и демократија могу побољшати. Аутори требају бити новинари 
запослени у локалним медијима у пет наведених регија. Неће бити прихваћени текстови чији су 
аутори садашњe особљe запослено у институцијама Заједнице. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+33 1 40 04 99 33 +33 1 34 29 24 77 

Надлежно лице: 
European Commission 
DG Development, Information Unit 
200 Rue de la Loi 
B-1049 Bruxelles - 

Интернет: 

http://www.nataliprize.com 
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НАГРАДА МЛАДИ АКТИВНИ ГРАЂАНИ - YOUNG ACTIVE CITIZENS AWARD 

Савјет Европе 
 

Награда која се додјељује за активно учешће младих људи у јавном животу 
 
 
Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: Наградиће се пет пројеката са по 1.000 EUR 
 
Циљеви:  

 Подстицање сарадње између локалних и регионалних власти и младих људи;  
 Промовисање иновативних иницијатива за унапређење активног учествовања младих 
људи на локалним и регионалним нивоима;  

 Допринос спровођењу Повеље Савјета Европе о учешћу младих људи у локалном и 
регионалном животу и приоритетима младих;  

 Истицање и ширење примјера најбољих рјешења;  
 Повећање транспарентности сектора младих и рада Савјета Европе. 

 
Корисници: Награда је отворена за 48 земаља чланица Европске културне конвенције Савјета 
Европе чија је чланица и Босна и Херцеговина. Награда се додјељује организацијама младих, 
групама младих и њиховим мрежама, као и локалним и регионалним структурама учешћа 
младих и територијалним властима. 
 
Напомена: Овдје је наведен фонд за награде за 2007.годину, тако да ће за будуће додјеле 
награда у наредном периоду бити познат нови буџет. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+33 (0)3 88 41 39 56 +33 (0)3 88 41 27 78 

Надлежно лице: 

Council of Europe Award "Young Active 
Citizens"  
European Youth Centre  
30, rue Pierre de Coubertin  
F-67000 Strasbourg youth.award@alldifferent-allequal.info 

Интернет: 

http://alldifferent-allequal.info/ 
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НАГРАДА SAKHAROV ЗА СЛОБОДУ МИШЉЕЊА - SAKHAROV PRIZE FOR 

FREEDOM OF THOUGHT 
Европски парламент 

 
Sakharov је награда која се додјељује особама и удружењима које се боре за људска права и 

слободе 
 

 
Трајање програма: Годишња додјела награде. 
 
Буџет: 50.000 EUR 
 
Циљеви: Наградити људе и организације за њихове изванредне активности у подручју људских 
права и одбрани основних права (слобода говора и мисли) против нетолеранције, фанатизма и 
мржње. 
 
Финансиране активности: Награда се додјељује за постигнуће или дјеловање у вези са 
сљедећим подручјима: развој односа Запад – Исток у свјетлу Завршног акта из Хелсинкија 
усвојеног на Конференцији о безбједности и сарадњи у Европи; очување слободе у научним 
истраживањима; одбрана људских права и поштовање међународних закона; поштовање устава 
од стране влада; сви интелектуални или умјетнички производи укључени у одбрану људских и 
основних права. 
 
Корисници: Учешеће у такмичењу је отворено за све интелектуалне или умјетничке производе 
укључене у одбрану људских и основних права. Да би дошли у обзир за награду, подносиоци 
требају имати подршку најмање 25 земаља чланица Европског парламента који има 
иницијативу за предлагање кандидата. Одбор за спољне послове бира три кандидата и подноси 
приједлог Парламенту који апсолутном већином бира добитника награде. Учешће је отворено и 
за Босну и Херцеговину. 
 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

- - 

Надлежно лице: 

European Parliament 
Human Rights Unit 
Rue Wiertz B.P. 1047 
B-1047 Bruxelles 
Belgium genevieve.centis@europarl.europa.eu 

Интернет: 

http://www.europarl.europa.eu 
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НАГРАДА STOCKHOLM CHALLENGE - STOCKHOLM CHALLENGE AWARD 

Град Стокхолм 
 

Награда за револуционарне пројекте који се баве информационом технологијом 
 
 

Трајање програма: Годишња додјела награда 
 
Буџет: Нема новчане награде 
 
Циљеви:  

 Помоћи локалним предузетницима који раде на савладавању информацијских разлика на 
начин да им се доведу истраживачке заједнице, развојне организације и јаке 
корпорацијске иницијативе;  

 Стварање мрежа међу предузетницима који имају користи од прекограничних контаката, 
култура и привреде. 

 
Финансиране активности: Награде се додјељују у 6 категорија:  јавна управа (урбана и 
руралана власт, учешће грађана, јавне службе, комуникацијска инфраструктура, укључујући 
јединствен приступ и безбједност), култура (умјетност, забава, насљеђе, туризам), здравство 
(телемедицина, болничка њега, промовисање здравља, особе с инвалидитетом, катастрофе и 
хитне службе), образовање (сви нивои школског и високошколског образовања, јавни и 
приватни курсеви, додатно усавршавање и пракса), економски развој (пословање и предузећа, 
трговина, регионални економски развој), животна средина (урбано и регионално планирање, 
промет и превоз, станоградња и становање). 
 
Корисници: Награда Stockholm Challenge Award позива све најбоље пројекте из подручја 
информационе и компјутерске технологије широм свијета да учествују у такмичењу. Босна и 
Херцеговина може учествовати у такмичењу, а сами услови учешћа се односе на пројекат. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 +46 70 678 72 82 +46 8 594 400 06 

Надлежно лице: DSV,Forum 100 
SE 164 40 Kista  
Sweden Ulla Skiden 

ulla.skiden@stockholmchallenge.se 

Интернет: 

http://www.stockholmchallenge.se 
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НАПРЕДАК - PROGRESS 

Европска комисија 
 

Подршка у оквиру општег програма Заједнице за запошљавање и социјалну солидарност 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. година 
 
Буџет: Укупан износ за период трајања је 743,29 милиона EUR 

у милионима ЕУР 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

82,90 95,72 103,56 110,07 113,63 116,96 120,41 

 
Циљеви:  

 Побољшавање знања и разумјевања тренутне ситуације у државама чланицама и осталим 
државама учесницама, кроз анализу, процјену и уско праћење политика;  

 Подршка развоју статистичких алата, метода и заједничких показатеља у подручијима 
која покрива програм;  

 Подршка и праћење спровођења циљева закона и политика заједнице у државама 
чланицама и процјена њиховог утицаја;  

 Промовисање умрежавања, узајамног учења, идентификација и ширење најбољих 
рјешења на нивоу еу;  

 Јачање свијести учесника и јавности о политикама еу које се проводе у оквиру сваког од 
пет могућих дијелова. 

 
Финансиране активности: Аналитичко и узајамно учење, имплементација студија, 
истраживање и евалуација стручних процјена, израда упутстава и извјештаја, развој 
заједничких методологија и показатеља; активности које промовишу савјесност и ширење, 
организовање конференција које подржавају спровођење циљева политике и закона Заједнице, 
медијских кампања, догађаја, едукативних семинара; подршка главним учесницима кроз 
финансирање кључних мрежа ЕУ, едукативни семинари за правнике и сл. 
 
Корисници: Програм је отворен за земље кандидате за приступ Европској унији, али и за 
земље Западног Балкана укључене у просес стабилизације и придруживања. Међутум, 
Годишњим планом рада за 2008. годину предвиђено је финансирање приоритетних пројеката у 
27 земаља Европске уније, EFTA/EEA чланицама (EFTA - The European Free Trade Association; 
EEA - The European Economic Area) у складу са EEA Споразумом, Хрватској, Турској, 
Македонији и Србији, у складу са Меморандумом о разумијевању. 
 
Властито учешће у пројекту: Новчана средства се могу додјелити путем позива за понуде, 
покривају максимално 80% оправданих трошкова пројекта, или путем уговора након 
објављивања конкурса за реализацију пројекта. 
 
Остале напомене: Програм је подијељен у 5 дијелова:  

1. Запошљавање: подршка спровођењу европске стратегије запошљавања;  
2. Социјална заштита и подршка спровођењу отворене методе координације у подручју 

социјалне заштите и друштвеног судјеловања;  
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3. Радни услови: подршка спровођењу здравља и безбједности на раду;  
4. Подршка антидискриминацији и различитости те ефикасно спровођење начела 

недискриминације из расних или етничких разлога, вјерских увјерења, инвалидитета, 
старосне доби или полне орјентације, као што је то предвиђено уговором Промовисање 
различитости;  

5. Равноправност полова. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 29 68 398 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Dir. E 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruxelles 
Belgija 

Nikolaus VAN DER PAS 
nikolaus.van-der-pas@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.htm 
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NARIC 

Европска комисија 
 

Мрежа националних информативних центара за академско признавање 
 
 
Трајање програма: Континуирано 
 
Буџет: Одређује се за појединачне пројекте 
 
Циљеви:  

 Побољшавање признавања академских диплома и периода студирања;  
 Промовисање интеграције националних образовних система, мобилности студената и 
универзитетских професора, слободе кретања на начин да им пружа информације и 
потребне савјете у вези са признавањем диплома и студијских боравака у иностранству у 
академске и професионалне сврхе;  

 Промовисање квалитета и транспарентности образовних система, процеса образовних 
иновација у Европи, активности мреже интегрисане у SOCRATES II.  

 
Финансиране активности: У оквиру мреже - развој инструмената који подржавају пренос и 
транспарентност квалификација и вјештина: Додатак потврди/свједочанству о стручним 
квалификацијама, систем преноса бодова ЕУ (ECTS) за признавање периода студирања у 
иностранству, заједнички европски формат биографије за једноставну и ефикасну презентацију 
индивидуалних квалификација и вјештина; Europass оспособљавање, исправа која показује 
знање и искуство стечено формалним и неформалним образовањем. 
 
Корисници: Све земље чланице ЕУ и све придружене земље ЕЕА - The European Economic 
Area и Средње и Источне Европе. Функцију NARIC-а у БиХ, тренутно, обавља Министарство 
цивилних послова БиХ - Сектор за образовање 
 
Функционисање мреже: Комисија промовише интензивну сарадњу између NARIC-а 
организовањем редовних (двапут годишње) састанака руководилаца центара; оснивање радних 
група за питања од заједничког интереса; додјеле посебне финансијске помоћи у оквиру 
студијских посјета Комисији како би се функционерима из тих центара омогућило да посјете 
своје колеге у другим земљама учесницама што би им омогућило боље разумјевање 
националних система и поступака за признавање академских диплома; додјеле финансијске 
помоћи за пројекте са циљем промовисања признавања диплома у њиховим националним 
окружењима и подршке транснационалној сарадњи на подручју признавања диплома 
(радионице, семинари, транснационални студијски пројекти, електронска комуникација, 
публикације и сл.); сарадња са мрежом ENIC (Европска мрежа информативних центара) 
националних информативних центара на подручју признавања академских диплома и 
мобилност (мрежу подржава Савјет Европе и UNESCO). 
 
Властито учешће у пројекту: Износ властитог учешћа зависи од конкретног пројекта. 
Генерално, финансира се 75% укупних признатих трошкова пројекта.  
 
 
 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

55 

 
Адреса: Телефон: Факс: 

 + 32 498 983 729 + 32 2 295 1413 

Надлежно лице: 

European Commision                                          
DG Education and Culture, A3 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

John Macdonald 
John.Macdonald@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/agenar_en.html#4 
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ОБУКА НАЦИОНАЛНИХ СУДИЈА - TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EC 

COMPETITION LAW 
Европска комисија 

 
Подршка за пројекте који се баве образовањем националних судија о Закону о конкуренцији 

Европске заједнице 
 
 

Трајање програма: Комисија континуирано имплементира програме обуке. Позив за 
финансирање за 2008. годину отворен је до 31.03.2008. (рок за достављање пријаве), а рок за 
имплементацију програма је 01.07.2009. године. 
 
Буџет: Накнадно се утврђује Одлуком 
 
Циљеви: Подстицање образовања националних судија у примјени правила тржишне 
конкуренције Заједнице као и јачање сарадње између националних судија, што би требало 
обезбједити већу примјену правила тржишне конкуренције Европске заједнице од стране 
судија.  
 
Финансиране активности: Финансирани пројекти морају бити везани за образовање 
националних судија у примјени правила тржишне конкуренције Европске заједнице, а могу 
обухватати слиједеће: организацију конференција, семинара, скупова и симпозија о правилима 
тржишне конкуренције, краткорочни и дугорочни курсеви као дио наставног програма, 
дистрибуција документације и информација о правилима тржишне конкуренције Заједнице која 
је посебно прилагођена потребама националних судија у државама чланицама Европске уније.  
 
Корисници: Програм је отворен за земље чланице ЕУ, а ове га могу реализовати у сарадњи са 
земљама кандидатима за пуноправно чланство у Европској унији. Корисници морају бити јавне 
или полујавне институције, представници приватног сектора, удружења или организација, 
непрофитне институције или образовне и истраживачке институције. 
 
Властито учешће у пројекту: Суфинансирање Заједнице не може премашити 100.000 EUR  
годишње ни 80% укупно оправданих трошкова. Од корисника, осим јавних институција, могу 
се тражити финансијске гаранције. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

- + 32 2 296 98 11 

Надлежно лице: 
European Commission  
DG Competition  
rue Joseph II / Jozef II straat 70  
1000 Brussels. 
Belgija 

Maria Glowacz 
maria.glowacz@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf 
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ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИЈЕ - THE 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (CIP) 
Европска комисија 

 
Оквирни програм за конкурентност и иновације којима се подстиче конкурентност и иновације 

предузећа. 
 
 
Трајање програма: 2007.- 2013. 
 
Буџет: 3,621 милијарди EUR 
 
Циљеви:  

 Подршка повећању конкурентности предузећа, посебно малих и средњих;  
 Подршка свим формама иновација, нарочито еко иновацијама;  
 Увећање раста и одрживости, конкурентности, иновација и укључености информационог 
друштва;  

 Подршка енергетској ефикасности и новим и обновљивим енергетским изворима, 
укључујући транспорт. 

 
Финансиране активности: редузетништво и иновације, подршка политици информационе и 
комуникационе технологије и подршка интелигентној енергији  
 
Властито учешће у пројекту: дефинисано по појединим програмима 
 
Корисници: Програм могу користити и земље Западног Балкана (укључујући и БиХ), у 
сагласности са одредбом којом би де дефинисало њихово учешће у програмима Заједнице.  
 
Остале напомене: У оквиру овог оквирног програма налазе се три програма: 

1. Програм за предузетништво и иновације 
2. Програм за подршку политици имформационе и комуникационе технологије 
3. Програм интелигентне енергије 

Средства из овог програма се могу користити и када земља добије статус кандидата. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32-2-299.96.96 +32 (0)2 29 87950 

Надлежно лице: 
European Commission 
B-1049 Brussels 
Belgium 

entr-international-affairs@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
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ПРОГРАМ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАЦИЈЕ - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 

PROGRAMME 

Европска комисија 
 

Потпрограм за подршку иновативности  малим и средњим предузећима 
 
 

Трајање потпрограма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ у периоду 2007.-2013. је 2,17 милијарди EUR 
 
Циљеви: Обезбјеђење средстава за start-up и раст МСП и подстицање инвестиционих и 
иновативних активности; стварање повољног окружења за сарадњу малих и средњих предузећа, 
нарочито за прекограничну сарадњу; подршка свим видовима иновација у предузетништву; 
подршка еко-иновацијама; подршка предузетничкој и иновативној култури; подршка 
предузећима и иновацијама везано за економске и административне реформе. 
 
Финансиране активности: Финансирање МСП (њихове почетне фазе, start–up, експанзије и 
пословног трансфера, инвестиционе и технолошке активности, иновације, трансфер технологије 
и активности њихове пословне прекограничне сарадње), Европска мрежа предузећа, подршка 
иницијативама које подстичу иновације и предузетништво, подршка еко – иновацијама, 
подршка њиховим политикама 
 
Корисници: Компаније у различитим фазама: оснивања, експанзије и фази пословне 
трансформације; иновативне компаније и други учесници у иновативним процесима; подршка 
доносиоцима одлука везано за посљедње трендове и развој у одређеним секторима. Програм 
могу користити и земље западног Балкана према потписаном споразуму о учешћу у програмима 
Заједнице.  
 
Властито учешће у пројекту: Заједница кофинансира максимално 50% оправданих трошкова 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32-2-299.96.96 +32 (0)2 29 87950 

Надлежно лице: 
European Commission 
Enterprise & Industry Directorate General  
B-1049 Brussels 
Belgium entr-cip@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm 
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ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ ПОЛИТИЦИ ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

- INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUPPORT PROGRAMME 

Европска комисија 
 

Подршка информационој и комуникационој технологији 
 
 

Трајање потпрограма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ у периоду 2007. – 2013.  је 730 милиона EUR 
 
Циљеви: Подршка иновацијама и конкурентности кроз веће схватање и бољу употребу 
информационе и комуникационе технологије од стране грађана, влада и предузећа. 
 
Финансиране активности:  

 Стимулисање иновација кроз шире прихватање и инвестирање у информациону и 
комуникациону технологију;  

 Развој укључености и ефикасности информационог друштва и ефективних услуга у 
областима од јавног интереса у циљу унапређења квалитета живота;  

 Активности које утичу на развој јединственог информационог простора, финансирање 
укључује и пилот пројекте и тематске мреже  

 
Корисници:  

 Предузећа и МСП и јавне организације;  
 Програм могу користити и земље западног Балкана према потписаном споразуму о 
учешћу у програмима Заједнице 

 
Властито учешће у пројекту: Заједница финансира максимално 50% оправданих пројеката. 
Када су у питању тематске мреже учешће заједнице је фиксно (апсолутно) и зависи од 
конкретног пројекта 
 
Напомена: Овај програм не подржава истраживачке активности 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 29 82018 +32 (0)2 29 61740  
+32 (0)2 29 51071 

Надлежно лице: 

European Commission 
Directorate-General Information Society and 
Media 
B-1049 Brussels, Belgium 

nfso-cip-ictpsp@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 
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ПРОГРАМ ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕВРОПЕ - INTELLIGENT ENERGY EUROPE 

Европска комисија 
 

Финансијски инструмент ЕУ за финансирање обновљивих извора енергије у Европи и 
активности чувања енергије 

 
 

Трајање потпрограма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ у периоду 2007.-2013.  је 730 милиона EUR 
 
Циљеви: Енергетска ефикасност и рационална употреба извора, нови обновљиви извори 
енергије, енергетска ефикасност и нови и обновљиви извори у транспорту 
 
Финансиране активности:  

 Изградња капацитета, изградња know-how-a, знања и метода;  
 Промјена искуства;  
 Развој тржишта, информационо снабдијевање, едукација и обука;  
 Обновљива енергија, транспорт енергије, енергетска ефикасност, хоризонтално 
подијељени пројекти. 

 
Корисници: Јавне и приватне компаније из земаља ЕУ, ЕЕА и земље кандидати. Средства из 
овог програма се могу користити и када земља добије статус кандидата. 
 
Властито учешће у пројекту: Програм финансира до 75% оправданих трошкова 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

- +32 2 292 18 92 

Надлежно лице: 
European Commission 
EACI Agency  
Tour Madou 
B-1049 Brussels Mr Peter Löffler 

Peter.Loeffler@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm 
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ОСНОВНА ПРАВА И ПРАВИЧНОСТ - FUNDAMENTAL RIGHTS AND JUSTICE 

Европска комисија 
 

Програм заштите основних права и правичности 
 
 

Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ за период трајања је 542,9 милиона ЕУР. 

у милионима ЕУР 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

71,0 75,0 78,0 76,9 78,0 81,0 83,0 

 
 
Циљеви:  

 Промовисање и развој европског друштва заснованог на грађанству ЕУ са пуним 
поштовањем основних права, борби против антисемитизма, расизма и јачању цивилног 
друштва;  

 Доприонос јачању слобода, безбједности и борби против насиља и употребе дрога. 
 
Остале напомене:Оквирни програм „Фундаментална права и правичност“ састоји се од пет 
потпрограма:  

 Заштита и борба против насиља над дјецом, младима, женама и заштита жртава и 
ризичних група;  

 Заштита од наркотика и информисаност;  
 Основна права и грађанство (само за чланице ЕУ);  
 Грађанско право;  
 Кривично право. 

 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 292 12 16 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Justice, Freedom and Security 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruxelles 
Belgija 

Antonio Bettanini 
antonio.bettanini@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_rights_en.htm 
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ЗАШТИТА И БОРБА ПРОТИВ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ДЈЕЦОМ, МЛАДИМА, ЖЕНАМА И 
ЗАШТИТА ЖРТАВА И РИЗИЧНИХ  ГРУПА - PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST 

CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND WOMEN AND TO PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK 
(DAPHNE III) 

Европска комисија 
 

Програм се односи на борбу против насиља над ризичним групама 
 
 

Трајање потпрограма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ за период трајања је 114,4 милиона ЕУР 

у милионима ЕУР 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13,9 14,4 15,8 17,2 17,6 17,5 18,0 

 
Циљеви:  Допринос заштити дјеце, младих и жена од свих врста насиља, обезбјеђење високог 
нивоа здравствене заштите и социјалне укључености ових група. 
 
Финансиране активности: Дефинисање и размјена добре праксе (good practice), евидентирање 
извјештаја, анализа и истраживања, теренски рад уз укључивање дјеце и младих људи, 
креирање одрживих мултидисциплинарних мрежа, те обука и израда образовних пакета, 
развијање и провођење прогрaма лијечења уз истовремено осигурање безбједности за жртве и 
дјецу, подизање свијести усмјерене на специфичну јавност, те израда материјала као допуне за 
већ доступне материјале или прилагођавање и кориштење постојећих материјала. 
 
Корисници: Невладине организације, локални јавни ауторитети и институције (углавном 
универзитети и истраживачки институти). Босна и Херцеговина може да равноправно учествује 
у овом програму. 
 
Учешће у пројекту: Између 30 и 125 хиљада EUR, до 80% укупних трошкова пројекта. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 292 12 16 - 

Надлежно лице: 
European Commission 
DG Justice, Freedom and Security 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruxelles 
Belgija 

Antonio Bettanini 
antonio.bettanini@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm 
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ЗАШТИТА ОД НАРКОТИКА И ИНФОРМИСАНОСТ - DRUGS PREVENTION AND INFORMATION 

Европска комисија 
 

Програм подршке борби против наркоманије и болести овисности 
 
 

Трајање потпрограма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Укупан износ за период трајања је 21 милион ЕУР 

у милионима ЕУР 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 

 
Циљеви:  

 Заштита од и смањење употребе наркотика, зависности од наркотика и других 
негативних појава везаних за њих;  

 Допринијети проширењу информисаности о ефектима употребе наркотика;  
 Подршка имплементацији EU Drugs Strategy. 

 
Финансиране активности: Специфичне активности које су предузете од стране Комисије, као 
што су студије и истраживања, анкете, развој заједничких индикатора и методологија, 
скупљање, обрада и дистрибуција података и статистика, семинари, конференције и експертски 
састанци, организовање кампања и догађаја, развој и одржавање интернет страница, припрема и 
дистрибуција информативног материјала, подршка промовисању мрежа националних 
експерата, анализа, мониторинг и евалуација реализованих активности. 
 
Корисници: Програм је отворен, између осталих, и за земље Западног Балкана које су 
укључене у процес стабилизације и придруживања. Циљне групе везане за овај програм су сви 
они који се суочавју са последицама употребе наркотика: млади, труднице, осјетљиве групе и 
проблематични сусједи. Друге циљне групе су наставници и едукативно особље, родитељи, 
социјални радници, локални и национални ауторитети, медицинско особље, правници, 
невладине организације, судије, трговинска удружења и религијске заједнице. 
 
Учешће у пројекту: Заједница признаје до 80% укупно оправданих трошкова, а остатак сноси 
учесник у програму. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 292 12 16 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Justice, Freedom and Security 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruxelles 
Belgija 

Antonio Bettanini 
antonio.bettanini@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm 
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ГРАЂАНСКО ПРАВО - CIVIL JUSTICE 

Европска комисија 
 

Промовише елиминацију потешкоћа доброг финкционисања грађанског суђења у земљама 
чланицама, циљ је унапређење свакодневнопг живота појединаца и пословнања људи путем 

значајнијег повећања приступа судства 
 

 
Трајање потпрограма: 2007.-2010. 
 
Буџет: Укупан износ у периоду 2007.-2010. је 100,8 милиона ЕУР. 

у милионима ЕУР 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13,3 13,5 13,8 14,6 14,9 15,2 15,5 

 
Циљеви: Унапређење судске сарадње с циљем стварања аутентичног Европског простора на 
грађанском пољу заснованом на узајамном признавању и узајамном разумијевању; унапређење 
и елиминација потешкоћа доброг функционисања грађанског процеса у земљама чланицама; 
унапређење свакодневног живота појединаца и пословања путем брањења њихових права кроз 
Европску унију; унапређење контаката, информисаности и повезивања између законских, 
правних и административних ауторитета и правних професија, укључујући подршку правним 
обукама, с циљем бољег узајамног разумијевања међу тим ауторитетима и професијама 
 
Финансиране активности: Програм финансира специфичне акције које се односе на студије и 
истраживања иницирана од стране комисије; специфичне транснационалне пројекте у интересу 
Заједнице; активности невладиних организација или других ентитета; финансијска подршка 
кроз грантове или кофинансирање. 
 
Корисници: Аплицирати могу невладине организације конституисане на основама права 
земаља чланица; као и оне из придружених земаља, земаља кандидата, земаља Западног 
Балкана које се налазе у процесу стабилизације и придруживања, међу којима је и БиХ. Учешће 
земаља Западног Балкана зависиће од услова у уговорима потписаним са Заједницом. 
 
Учешће у пројекту: Програм покрива максимално 80% укупних трошкова, гдје се за сваку 
годину бити одређена минимална и максимална стопа покрића трошкова. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 292 12 16 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Justice, Freedom and Security 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruxelles 
Belgija 

Antonio Bettanini 
antonio.bettanini@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm 
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ПАНЕВРОПСКА МРЕЖА ЗА ТРЖИШНО ОРИЈЕНТИСАНО ИСТРАЖИВАЊЕ И 

РАЗВОЈ (EUREKA) - A NETWORK FOR MARKET ORIENTED R&D 
Међувладина иницијатива подршке европским иновацијама 

 
EUREKA je паневропска мрежа за тржишно орјентисана, индустријска истраживања и развој 

 
 

Трајање програма: У питању је мрежа, па вријеме није одређено 
 
Буџет: Не даје никаква финансијска средства него дјелује као катализатор у финансирању. 
 
Циљеви: Повећање конкурентности предузећа, промоција сарадње сектора у Европи и сектора 
који се баве истраживањем и развојем. 
 
Финансиране активности: Додјељивање врло познатог EUREKA знака који може помоћи при 
проналажењу извора финансирања, било из приватних или јавних средстава из било којег 
локалног, националног и европског фонда, помагање у проналажењу партнера из 
научноистраживачког или индустријског подручја, дефинисање сарадних контаката широм 
Европе, укључивање у европске активности за стандардизацију. 
 
Корисници: Истраживачки центри, корпорације, универзитети, МСП, државна министарства, 
промоција тржишно-вођене сарадње истраживања и развоја, укључивање индустрије и 
истраживачких института широм Европе у употреби напредне технологије. Наведени 
корисници се односе на земље чланице EUREKA-e (тренутно 38 земаља) и неколико земаља из 
NIPs мреже (National Information Points - NIPs). Приступ овој мрежи од 1998. године је 
омогућен свим земљама свијета на основу исказаног интереса. 
 
Напомена: Пројекат треба удружити партнере из барем двије земље чланице. Такође, у оквиру 
овог програма додјељују се награде Lillehammer и Lynx. 
 
Учешће у пројекту: EUREKA олакшава приступ националним јавним и приватним фондовима 
путем којих је дефинисано учешће у конкретним пројектима 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 777 09 62 +32 2 770 74 95 

Надлежно лице: 
Rue Neerveld, 107 
B-1200 Bruxelles 
Belgique 

eureka.secretariat@es.eureka.be 

Интернет: 

http://www.eureka.be/home.do 
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ПИЛОТ ПРОЈЕКТИ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА - PILOT 
PROJECTS TO MAINSTREAM DISABILITY INTO RELEVANT POLICIES 

Европска комисија 
 

Подршка за развој конкретних акција за побољшавање социјалне интеграције особа са 
посебним потребама 

 
 
Трајање програма: 2004.-2010. година. 
 
Циљеви:  

 Потпуна примјена Директиве Савјета  2000/78/EZ о успостављању оквира за једнак 
третман на подручју запошљавања и одабира звања, те покретања расправе о будућој 
стратегији за сузбијање дискриминације;  

 Успјешно усмјеравање проблема инвалидитета на важне политике Заједнице у оквиру 
постојећих процеса (Европска стратегија за запошљавање и социјалну политику и сл.);  

 Бољи приступ робама, услугама и изграђеном окружењу. 
 
Финансиране активности: Пилот пројекат мора идентификовати и развити аналитичке и 
образовне технике и алате који ће се користити за интегрисање инвалида, мора развити 
познавање ЕУ и национално познавање стратегије усмјеравања, посебно кроз размјену 
искустава и најбољих рјешења по питању методологија усмјеравања и процјене резултата, те 
промовисати и  развијати методе, стратегије, моделе и студије усмјерене на интегрисање 
једнаких могућности у свим политикама и активностима. Финансираће се семинари, водичи са 
најбољим рјешењима, водичи, односно алати за усмјеравање, праћење и алати за процјену 
утицаја, правила понашања, програмски алати, европске мреже и заједничко вођење анализа 
политика и студија. 
 
Корисници: Државе које имају статус кандидаткиња за чланство у ЕУ. Стицањем овог статуса 
и Босна и Херцеговина ће моћи узети пуноправно учешће у овом програму. 
 
Властито учешће у пројекту: Генерално, финансира се максимално 80% глобалних трошкова 
пројекта. Минимална дотација износи 180.000 EUR, а максимална 500.000 EUR. 
 
Остале напомене: Услов за финансирање је да пилот пројекти буду транснационални, односно 
у њему морају да учествују партнери из најмање пет земаља чланица Европске уније. 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 295 18 27 - 

Надлежно лице: 

European Commision                                          
DG Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, G3 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Katharina von Schnurbein 
empl-antidiscrimination@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11414.htm 
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ПЛАВА ЗАСТАВА - BLUE FLAG 
Фондација за еколошко образовање 

 
Еко ознака која се додјељује плажама и маринама са добрим еколошким управљањем 

 
 
Трајање програма: Континуирано, за сваку сезону. 
 
Циљеви:  

 Обезбјеђивање и промовисање чистих и сигурних плажа и марина за јавност;  
 Едукација локалних власти, приватних туристичких активности и јавности о потребама и 
средствима заштите околине, посебно обалског и језерског подручја;  

 Креирање базе за волонтерске еколошке активности у заједницама;  
 Подстицање сарадње између сектора туризма, животне средине и образовања на 
локалним, регионалним и националним нивоима. 

 
Финансиране активности: Кампања под називом Плава застава укључује еколошку едукацију 
и информације за јавност, оне који су надлежни за доношење одлука и туристичке оператере. 
 
Корисници: Земље чланице Фондације за еколошко образовање (FEE) - 48 земаља Европе, 
Африке, Америке и Океаније. БиХ, тренутно, није чланица Фондације.  
 
Властито учешће у пројекту: Годишњи износ накнаде за чланство у Фондацији креће се у 
распону од 2.300 EUR до 3.200 EUR, зависно од величине GDP-a земље чланице. 
 
Остале напомене: Критеријуми за додјелу Заставе: квалитет воде - усклађено са захтјевима и 
стандардима као што су Директива Европске уније о водама за купање; воде не смију бити у 
додиру са идустријом и канализацијом; морају постојати локални и/или регионални планови за 
случај опасности којима ће се рјешавати проблем загађења. Еколошко поступање са отпадом: 
кориштење земље и план развоја за обалну зону; довољна количина канти за отпатке; дневно 
чишћење плажа током сезоне купања уколико је то потребно; сигуран приступ плажи; 
управљање различитим корисницима и кориштењем плаже у сврху превенције и сукоба и 
изгреда; прикладни и чисти санитарни чворови са контролисаним отицањем канализацијских 
вода, у складу са Директивом ЕУ о сигурности градских отпадних вода; услуге и објекти - 
обучени спасиоци са прикладном опремом током сезоне купања, лако уочљива прва помоћ на 
плажи, строго провођење закона о кућним љубимцима на плажама, приступ телефону, рампама 
према плажи и санитарним објектима за особе са посебним потребама, осим у случајевим гдје 
конфигурација тла то не дозвољава, те адекватно одржавање зграда и објеката 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 45 33 28 04 11  + 43 33 79 01 79 

Надлежно лице: 

Foundation for Environmental Education (FEE) 
The International Blue Flag Coordination 
The Danish Outdoor Council, Scandiagade 13 
DK- 2450 Copenhagen 
Danska 

Finn Bolding Thomsen, Elena von Sperber, Irene 
Lauridsen 
blueflag@blueflag.org 

Интернет: 

www.blueflag.org 
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ПОДРШКА ПОТРОШАЧИМА - SUPPORT OF CONSUMER POLICY 

Европска комисија 
 

Подршка посебним пројектима који промовишу интересе и здравље европских потрошача 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013.  
 
Буџет: Укупни буџет за период 2007.-2013. износи 156,8 милиона EUR. Иницијални буџет за 
2008. годину дефинисан је у укупном износу од 20,1 милиона EUR. 
 
Циљеви: Остваривање високог нивоа заштите потрошача, ефективна примјена легислативе из 
области потрошачке заштите. 
 
Финансиране активности: За сваку годину у периоду имплементације пројекта, објављује се 
Годишњи програм рада, у оквиру којег се дефинишу финансиране активности. За 2008. годину 
то су: Обезбјеђење високог степена заштите потрошача, првенствено кроз унапређивање база 
података, бољу идентификацију и презентовање интереса потрошача; Обезбјеђење ефективне 
примјене мјера потрошачке заштите, у првом реду кроз потицање кооперације, информисања, 
едукације и накнада. 
 
Корисници: Програм је отворен за земље чланице Европске уније, земље потписнице 
EFTA/EEA, треће земље које су укључене у Политику европског сусједства, као и земље 
Западног Балкана које су укључене у процес стабилизације и придруживања. 
 
Властито учешће у пројекту: Просјечан максимум признавања трошкова износи 50% 
глобалних трошкова пројекта, а у неким случајевима и до 95%. Комисија децидно наводи који 
ће пројекти бити прихватљиви за финансијски допринос од више од 50%. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 298 76 38 + 32 2 299 53 72 

Надлежно лице: 
European Commission  
DG Health and Consumer Protection  
B-149 Brussels. 
Belgija Helen Kearns 

Helen.Kearns@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 



Фондови Европске Уније за Босну и Херцеговину 
 
ДИО I: ГРАНТОВИ 
 

69 

 
ПОСРЕДНА ПОМОЋ ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ - COFINANCING WITH EUROPEAN 

NGOs IN FAVOUR OF DEVELOPING COUNTRIES 
Европска комисија 

 
Подршка за социјални и економски развој у земљама у развоју којим се баве европске 

невладине организације 
 
 
Трајање програма: Континуирано 
 
Буџет: Буџетски оквир за 2008. годину за земље Југоисточне Европе накнадно ће бити 
дефинисан годишњим програмом рада. 
 
Циљеви:  

 Консолидовати улогу невладиних организација кроз механизме суфинансирања са 
европским невладиним организацијама у циљу смањивања сиромаштва кроз подршку 
социјално најугроженијим слојевима становништва у земљама у развоју;  

 Унапређење квалитета живота циљних група и властитих развојних капацитета;  
 Јачање цивилног друштва и промовисање развоја у којем учествују широки слојеви 
становништва у земљама партнерима;  

 Потицање европске јавности на подршку питањима развоја. 
 
Финансиране активности: Интервенција у најнеразвијенијим земљама и земљама са ниским 
дохотком: операције су јасно усмјерене на најсиромашније или најмаргинализиране скупине у 
земљама у развоју; подршка процесима одрживог социјалног, хуманог и економског развоја; 
институцијална подршка и изградња капацитета за структуре локалног развоја; повезивање 
операција са активностима обнове и развоја у државама које су биле погођене сукобима или 
кризом након природних катастрофа или катастрофа иницираних људским дјеловањем. 
 
Корисници: Приступ финансирању имају само невладине организације из земаља Европске 
уније. Оне морају сарађивати са локалним партнером у земљи корисници. Организације из БиХ 
могу да буду укључене у пројекте, уколико организације из ЕУ их укључе у пројекте које 
имплементирају. 
 
Властито учешће у пројекту: Финансира се до 75% трошкова пројекта. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 02 299 11 11 - 

Надлежно лице: 

European Commision                                          
EuropeAid Cooperation Office                  
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija EUROPEAID-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
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ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ МИНА - FIGHT AGAINST ANTIPERSONNEL 

LANDMINES 
Европска комисија 

 
Програм подршке која доприноси помагању оним земљама које пате од последица мина, те 

борба против таквог начина угрожавања људских живота 
 
 
Трајање програма: 2002.-2009. 
 
Буџет: Укупан буџет у овом периоду је 140 милионе EUR     
 
Циљеви:  

 Подршка изради, праћењу и провођењеу цивилних стратегија деминирања;  
 Помагање погођеним земљама у провођењу њихових обавеза према Конвенцији из 
Отаве;  

 Изградити и подржати међународне структуре и локалне капацитете унутар погођених 
земаља како би спровеле чишћење мина с максималном ефикасношћу;  

 Одговорити на хуманитарне кризне ситуације, спречавати несреће с људским жртвама и 
помагати у рехабилитацији жртава мина, у посебним случајевима такође и у самим 
земљама;  

 Промовисати истраживања о новим технологијама и пружати подршку за њихово 
кориштење у најсиромашнијим земљама угроженим минама;  

 Иницирати активности чишћења мина које су компатибилне с локалним окружењем и 
конзистентне с одрживим развојем локалне регије;  

 Подршка координацији унутар међународних учесника у анти-минским активностима. 
 
Финансиране активности: Техничка помоћ, обука особља, тестирање опреме и технике, 
логистичка подршка, набавка, осигуравање и складиштење било које опреме, набавке и радови 
потребни за провођење акција чишћења мина. Анализе и конференције и мјере за јачање 
међународне координације чишћења мина, те активности за подизање свијести јавности. 
 
Учешће у пројекту: Између 600.000 и 2 милиона EUR, минимално 20% - максимално 90% 
прихватљивих трошкова. 
 
Корисници: Земље које прате од посљедица мина, укључујући и БиХ 

 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 

European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium EUROPEAID-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/external_relations/mine/intro/index.htm 
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ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) 

Европска комисија 

 
Програм доживотног учења широм Европе 

 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 6,97 милијарди EUR и односи се на цјелокупан период до 2013. године  
 
Циљеви: Пружити прилику појединцима без обзира на њихову старосну доб могућност учења 
по читавој Европи 
 
Финансиране активности: Разни видови образовања и стручног усавршавања 
 
Корисници: Земље ЕУ 27, Исланд, Лихтенштајн, Норвешку, земље кандидати  
 
Властито учешће у пројекту: Финансирање пројеката у износу не вишем од 75% оправданих 
трошкова 
 
Остале напомене: Европска комисија је путем овог програма објединила различите програме 
за образовање и обуку. Програм даје прилику појединцима, без обзира на њихову старосну доб,  
да уче кроз Европу. Састоји се од четири потпрограма: Comenius (за школе), Erasmus (за високо 
образовање), Leonardo da Vinci  (за стручно усавршавање и обуку) и Grundtvig (за образовање 
одраслих), које допуњује Тransversal programme (попречни програм).  
У оквиру Програма доживотног учења налази се и програм Jean Monnet  који у оквиру 
институција високог образовања широм свијета стимулише учење, размишљање и дискутовање 
о процесима Европских интеграција.  
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно  лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.ht 
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ПОТПРОГРАМ ЗА ШКОЛЕ - COMENIUS 

Европска комисија 
 

Дио је укупних покушаја да се кроз дугорочно учење утиче на развој Европе као друштва 
заснованог на знању, одрживом економском развоју и већом социјалном укљученошћу 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013.  
 
Буџет: Минимално (није прецизирано) 13% укупних средстава LLP-a 
 
Циљеви: Развој знања и разумијевања међу младим људима, образовање особља о 
различитостима европских култура и језика, као и помоћ младим људима да стекну основна 
животна знања и спремности за њихов лични развој, за будуће запошљавање и за активно 
европско грађанство. 
 
Финансиране активности: Мобилност појединаца (ђака и наставника, учешће наставника и 
другог образовног особља на разним обукама и курсевима), школска пријатељства (сарадња 
међу школама из различитих Европских земаља у погледу њихових заједничких образвоних 
пројеката за њихове ученике и наставнике), мултилатерални пројекти (развијање и промоција 
добре образовне праксе) и мултилатералне мреже (с циљем развоја образовања).  
 
Корисници: Сви они који су укључени у школску едукацију могу у суштини учествовати у 
овом програму: школе, ђаци, наставници и друго особље у оквиру школа; асоцијације, 
непрофитне организације и невладине организације које су укључене у школску едукацију; 
истраживачки центри и институти концентрисани надоживотно учење. Програм је отворен за 
земље ЕУ 27, Исланд, Лихтенштајн, Норвешку и Турску и земље кандидате. 
 
Властито учешће у пројекту: Путни трошкови и трошкови живота, као и други трошкови који 
се посебно одређују се признају. Такође, признаје се и до 75% оправданих трошкова 
конкретних пројеката 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html 
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ПОТПРОГРАМ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ERASMUS 

Европска комисија 
 
Подршка реализацији Европске високообразовне зоне с циљем повећања доприноса високом 

образовању и иновираним процесима стручног усавршавања. 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Минимално (није прецизирано) 44% укупних средстава LLP-a 
 
Циљеви: Унапређење квалитета и повећање обима мобилности студената и професора кроз и у 
Европи, сарадње између високошколских европских институција, повећање сарадње између 
високошколских институција и предузећа, повећање транспарентности диплома и њихова 
компатибилност између високог образовања 
 
Финансиране активности: Мобилност индувидуалаца, мултилатерални пројекти фокусирани, 
између осталог, на иновативност, експериметалност и промјену добре праксе, мреже и друге 
иницијативе 
 
Корисници: Студенти, високообразовне инсиотуције које су спецификоване од земаља чланица 
ЕУ, професори, асовцијације које су укључене у високообразовне процесе, јавне и приватне 
организаије – укључујући непрофитне и невладине организације – које су одговорне за 
организацију образовања и тренинга, истраживачки центри, тијела која обезбјеђују руковођење. 
Корисници се односе на земље чланице ЕУ, ЕЕА и земље кандидате 
 
Властито учешће у пројекту: Путни трошкови и трошкови живота, као и други трошкови који 
се посебно одређују се признају. Такође, признаје се и до 75% оправданих трошкова 
конкретних пројеката 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/index_en.html 
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ПОТПРОГРАМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБУКУ - LEONARDO DA VINCI 

Европска комисија 
 

Програм је фокусиран на стручно усавршавање и обуку. 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Минимално (није прецизирано) 25% укупних средстава LLP-a 
 
Циљ: Повећати конкурентност европског тржишта рада, помажући европским грађанима да 
добију нова знања, разумијевање и квалификације које би биле признате и преко граница. 
 
Финансиране активности: Транснационална мобилност, европски пројекти усмјерени на 
трансфер иновативности, знања и експертиза међу кључним учесницима у овом домену 
 
Корисници: Појединци који се образују у свим формама стручног усавршавања осим трећег 
нивоа, људи са тржишта рада, институције и организације које дају могућност усавршавања 
која је предвиђена овим програмом, високообразовне институције, непрофитне и невладине 
организације, истраживачки центри, особе и тијела одговорна за системе и политике било којег 
аспекта дугорочног усавршавања, тијела која обезбјеђују савјетовања и управљања у складу са 
дугорочним учењем, предузећа и социјални партнери. Корисници се односе на земље чланице 
ЕУ, ЕЕА и земље кандидате 
 
Властито учешће у пројекту: Путни трошкови и трошкови живота, као и други трошкови који 
се посебно одређују се признају. Такође, признаје се и до 75% оправданих трошкова 
конкретних пројеката 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно  лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.htm 
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ПОТПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ - GRUNDTVIG 

Европска комисија 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Минимално (није прецизирано) 4% укупних средстава LLP-a 
 
Циљеви: Обезбјеђује промјене у образовању старије популације у Европи, унапређење 
квалитета и доступности мобилности кроз Европу пунољетних (старијих) особа које су 
укључене у образовне процесе и унапређење њиховог броја, унапређење квалитета и броја 
сарадњи између институција које се баве овим питањем, подршка људима из осјетљивих 
социјалних група и маргиналног социјалног садржаја, олакшање развоја иновативне праксе у 
овој врсти образовања, унапређење педагошког приступа и управљања у организацијама које се 
баве образовањем и усавршавањем старијих. 
 
Финансиране активности: Мобилности појединаца које могу укључити посјете, подршку и 
размјене у формалном и неформалном образовању за старије, пријатељства фокусирана на теме 
од узајамног интереса партиципирајућих организација, тематске пословне везе експерата и 
организација и друге иницијативе у оквиру овог програма. 
 
Корисници: Ученици у образовању за одрасле, институције и организације које дају могућност 
образовања за одрасле, професори и друго особље унутар ових организација, установе 
укључене у почетну или будућу обуку  учесника, асоцијације и представници укључени у ову 
едукацију (за одрасле), тијела која обезбјеђују управљање, савјетовање и информационе услуге 
које су повезане са било којим аспектом овог образовања, особе и тијела одровора за системе и 
политике које покривају образовање за одрасле на локалном, регионалном и националном 
нивоу, истраживачки центри и тијела која покривају ову област, предузећа, непрофитне, 
невладине и хуманитарне организације, високошколске институције. Корисници се односе на 
земље чланице ЕУ, ЕЕА и земље кандидате 
 
Властито учешће у пројекту: Путни трошкови и трошкови живота, као и други трошкови који 
се посебно одређују се признају. Такође, признаје се и до 75% оправданих трошкова 
конкретних пројеката. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html 
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ТРАНСВЕРЗАЛНИ ПРОГРАМ - TRANSVERSAL PROGRAMME 

Европска комисија 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Није прецизиран 
 
Циљеви:  

 Промоција европске сарадње у пољима која покривају два или више потпрограма, 
промоција квалитета и транспарентности система образовања и обуке у земљама 
чланицама ЕУ;  

 Подршка политици развоја и сарадње на европском нивоу у доживотном учењу,  у 
контексту Лисабонског процеса „Едукација и обука до 2010“, као и Болоњског и 
Копенхагенског процеса и њихових насљедника;  

 Обезбиједити адекватну понуду упоредивих података, статистика и анализа према 
подршци политици развоја доживитног учења,  

 Подршка учењу језика и лингвистичкој различитости земаља чланица ЕУ,  
 Подршка развоју иновативних ICT – заснованих (ICT - информационе и комуникационе 
технологије) садржаја, услуга, васпитања и праксе за доживотно учење. 

 
Финансиране активности: Политике сарадње и иновација, активности које се односе на 
језичке баријере, развој иновативних информационих и комуникационих технологија, 
активности ширења и употребе резултата претходних активности и добре праксе 
 
Корисници: Сви они који су укључени у школску едукацију могу у суштини учествовати у 
овом програму: школе, ђаци, наставници и друго особље у оквиру школа; асоцијације, 
непрофитне организације и невладине организације које су укључене у школску едукацију; 
истраживачки центри и институти концентрисани надоживотно учење из земаља ЕУ, ЕЕА и 
земаља кандидата 
 
Властито учешће у пројекту: Путни трошкови и трошкови живота, као и други трошкови који 
се посебно одређују се признају. Такође, признаје се и до 75% оправданих трошкова 
конкретних пројеката 
 
Остале напомене: Овај програм се састоји од четири потпрограма: политика сарадње и 
иновација (Policy co-operation and innovation), језика (Languages), ICT и ширење и употреба 
резултата (Dissemination and exploitation results).  
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 
Belgium eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/transversal/index_en.html 
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ПРОГРАМ JEAN MONNET - JEAN MONNET PROGRAMME 

Европска комисија 
 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Није прецизиран 
 
Циљеви: Подстаћи учење, истраживање и активности размишљања на пољу европских 
интеграционих студија,  подршка постојању својствених институција и асоцијација усмјерених 
ка истицању европских интеграција и образовања и обуке у европским перспективама; подршка 
изврсности у учењу, истраживању и размишљању на пољу европских интеграционих студија у 
високообразовним институцијама унутар и изван заједнице, унапређење знања и свјесности 
између посебних академика и међу европским грађанима уопште који су повезани са европским 
интеграцијама, подршка кључу европских интеграција, подршка егзистенцији 
висококвалитетних европских асоцијација и институција које су активне на пољима образовања 
и обуке. 
 
Финансиране активности: Унилатерални и мултилатерални пројекти који могу укључити: 
Jean Monnet катедру – центре изврсности и модуларног учења; асоцијације професора, других 
наставника у високом образовању и истраживачи, специјалисти у европским интеграцијама, 
подршка истраживачима у њиховим дубљим истраживањима на домаћим универзитетима и 
другим земљама (није расположиво у 2008. години), информационе и истраживачке активности 
које се односе на Заједницу са циљем промоције дискусије, размишљања и знања везано за 
процесе европских  интеграција; мултилатерални пројекти и повезивања која могу укључити 
подршку за оснивање мултилатералних истраживачких група на пољу европских интеграција. 
 
Корисници: Високообразовне инситуције унутар или изван Заједнице, професори и 
истраживачи специјализовани на пољу европских интеграционих студија у свим облицима 
високог образовања унутар или изван Заједнице, асоцијације професора и истраживача, 
институције и истраживачки центри који се односе на европске интеграционе процесе унутар 
или изван Заједнице, асоцијације и представници који су укључени у образовање и обуку 
унутар или изван Заједнице, јавне или приватне организације одговорне за организацију и 
обезбјеђење образовања и обуке на локалним и регионалним нивоима. Корисници се односе на 
земље чланице ЕУ, ЕЕА и земље кандидате и земље Западног Балкана након потписивања 
Оквирног споразума о учешћу у пројектима Заједнице. 
 
Властито учешће у пројекту: Признаје се до 75% оправданих трошкова 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

0032-2-299-96-96 - 

Надлежно лице: 
European Commission  
EuropeanAid  
B-1049 Bruxelles 

eac-info@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/index_en.html 
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ Е-УСЛУГАМА  (E-TEN) 

Европска комисија 
 

Програм подршке пројектима који имају за циљ ширење е-услуга. 
 
 
Трајање програма: 2008.-2010. 
 
Циљеви: Стимулсати и подржати ширење услуга које подстичу е-Европу, ојачати и проширити 
националне, регионалне и локалне иницијативе. 
 
Финансиране активности: Подршка усугама које су од јавног интереса и које сваком 
грађанину, предузећу и управи омогућавају да има користи од е-друштва: е-влада, е-здравље, е-
укључивање, е-учење, повјерење и сигурност, е-пословање МСП сектора. 
 
Корисници: Земље чланице ЕУ, ЕЕА и земље кандидати и то минимално двије независне 
организације из различитих земаља. 
 
Учешће у пројекту: До 50% за вредновање тржишта, до 10% трошкова за развој. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+32 2 29 69076 +32 2 29 61740  
+32 2 29 51071 

Надлежно лице: 

European Commission 
Directorate-General Information Society and 
Media 
Trans-European telecommunications networks - 
BU31 02/71 
B-1049 Brussels infso-eten@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/index_en.htm 
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ПРОГРАМ УПРАВЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ENTERPRISE DG GRANTS 

PROGRAM 
Европска комисија 

 
Подршка у оквиру годишњег плана рада програма DG Enterprise 

 
 
Трајање програма: Континуирано. 
 
Буџет: Сваке године, Општа управа за предузетништво објављује попис планираних 
активности за које је спремна обезбједити финансијске подршке. За 2008. годину, дефинисан је 
оквирни буџет у износу од 3.210.000 EUR.  
 
Циљеви: Подршка посебној акцији или пројекту некомерцијалног карактера с циљем 
покривања трошкова корисника. 
 
Финансиране активности: Подршка за режијске трошкове организација и мрежа Европске 
уније, мјерење степена развијености, упоредне студије, размјена најбољих рјешења, 
организација скупова и семинара. 
 
Корисници: Услов за кориштење финансијске подршке је потписивање Оквирног споразума о 
партнерству. Грант програмом Комисије за 2008. годину, предвиђено је да финансијску 
подршку могу користити земље чланице Европске уније, укључујући и Хрватску, Македонију, 
Исланд, Израел, Лихенштајн и Норвешку. Дотације се могу додјелити јавним или приватним 
субјектима (универзитетима, компанијама, интересним групама, невладиним удружењима, а у 
неким случајевима и физичким лицима) у подручјима као што су истраживање и развој, 
образовање, додатна едукација и информисање.  Након што БиХ потпише Оквирни споразум о 
партнерству, реално је за очекивати да буде укључена у грант програме за године које 
предстоје. 
 
Властито учешће у пројекту: Заједница може да учествује у кофинансирању у износу и до 
90% укупно признатих трошкова, а остатак пада на терет корисника програма. Учешће 
Заједнице зависи од врсте пројекта који се реализује и није мање од 50% укупно признатих 
трошкова. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 29 811 09 - 

Надлежно лице: 

European Commision                                          
Enterprise and Industry DG                                  
Communication and Information Unit/R4 
Brey 13/092 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Petra Erler                                                                 
Petra.Erler@ec.europa.eu      

Интернет: 

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm 
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СИГУРНОСТ ИНТЕРНЕТА - E-SAFE 

Вијеће Европске уније 
 

Програм промовише сигурност употребе Интернета и других on-line технологија и борбе 
против илигалног и штетног садржаја почев од дјетета па до расизма 

 
 
Трајање програма: 2005.-2008. и 2009.-2013. 
 
Буџет: Укупан буџет у периоду 2005.-2008 је 45 милиона EUR, а у периоду од 2009.-2013. је 55 
милиона EUR 
 
Циљеви: Повећање сигурности Интернета 
 
Финансиране активности: Борба против илегалног садржаја hot–line-a, активности повећане 
опрезности везано за сигурност Интернета, борба против нежељених и штетних садржаја, 
промоција сигурног окружења 
 
Корисници: Земље чланице ЕУ, ЕЕА; такође, и земље кандидати могу користити програм 
према билатералним споразумима који треба да буду закључени са релевантним земљама које 
већ могу користити овај програм 
 
Учешће у пројекту: Највише 50% укупног буџета, тијела јавног сектора могу добити поврат 
новца на темељу 100% додатних трошкова 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

- +352 4301 34079 

Надлежно лице: 
European Commission 
L-2920 Luxembourg 
Safer Internet, 
EUFO 1194, Mr. Richard Swetenham 

saferinternet@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm 
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SCOPES 

Swiss National Science Foundation – SNSF 
 

Научна сарадња између Швајцарске и земаља Источне Европе 
 
 
Трајање програма: 2005.-2008. 
 
Буџет: 13 милиона CHF 
 
Циљеви: Да се повећа сарадња у области науке између Швајцарске и земаља Источне Европе. 
 
Финансиране активности:  

 Заједнички истраживачки пројекти који омогућавају заједнички рад истраживачких 
тимова из Источне Европе и Швајцарске на специфичним пројектима и областима  

 Институционално партнерство, у оквиру којег швајцарски партнери пружају помоћ у 
изградњи, реорганизацији и модернизацији истраживачких институција Источне Европе  

• Финансирање конференција, чиме се обезбеђују средства за учешће европских 
истраживача на међународним научним конференцијама у Швајцарској  

 Финансирање валоризације чиме се гарантује да су пројекти и активности спроведени у 
оквиру овог програма одрживи и да су усмерени ка постизању циљева програма. 

 
Корисници: Земље Источне Европе које учествују у овом програму су: Албанија, Јерменија, 
Азербејџан, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Грузија, Киргистан, 
Македонија, Молдавија, Румунија, Русија, Србија, Таџикистан, Украјина и Узбекистан. 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+41 31 308 22 22   +41 31 301 30 09 

Надлежно лице: 
Fonds national suisse de la recherche 
scientifique 
Wildhainweg 20 
3001 Berne Evelyne Glättli 

eglaettli@snf.ch 

Интернет: 

http://www.2007-2013.eu/others_scopes.php 
http://www.europeanexpertgroup.eu/euproject_detail.php?id_m=2&id_s=6&id_j=1&id=31 
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FISCALIS 2013 
Европска комисија 

 
Развој поузданијег и функционалнијег пореског система на унутрашњем тржишту пружањем 
подршке сарадњи у области опорезивања, размјеном добре праксе и усаглашавања система 

 
 
Трајање програма: 2008.- 2013. 
 
Буџет: 156.9 милиона EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви:  

 Размјена информација о ПДВ-у и адиминистративна кооперација у истој области, у 
области царина, пореза на доходак и капитал;  

 Побољшати разумијевање закона Заједнице;  
 Добре праксе у области административних процедура;  
 Подстицање кооперације у области пореза на премије осигурања и имплементација 
постојећих правила;  

 Помоћ кандидатима и земљама потенцијалним кандидатима у области пореског 
законодавства и њихових административних капацитета;  

 Повећање сарадње са пореском администрацијом Европске политике према сусједима 
(European Neighbourhood Policy Countries) и слично. 

 
Финансиране активности: Развој система комуникације и размјене информација; 
мултилатералне контроле; организовање семинара, пројектних група и тренинга; размјене 
службеника; обука: развој постојећих и покретање нових програма обуке, уз коришћење 
заједничких метода; радни састанци. 
 
Корисници: Државе чланице, земље кандидати, земље потенцијални кандидати и одређене 
земље учеснице Европске прекограничне политике. 
 
Властито учешће у пројекту: Није прецизирано. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 295 99 39  00 32 2 296 19 31 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Taxation and Customs Union D1 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Veerle DE LEEUW 
taxud-fiscalis@cec.eu.int 

Интернет: 

http://2007-2013.eu/by_scope_fiscalis_2008_2013.php 
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ФОКУС НА ШУМЕ - FOREST FOCUS 

Европска комисија 
 

Пројекат за посматрање шума и интеракција животне средине у Европској унији 
 
 
 
Трајање програма: 2003.-2008. 
 
Буџет: 15 милиона EUR (годишњи буџет) 
 
Циљеви:  

 Праћење и заштита од негативних утицаја загађености атмосфере и ваздуха, те других 
фактора који утичу на шуме, као на примјер биотички и абиотички фактори, те фактори 
антрополошког поријекла који утичу на еко-системе шума;  

 Подизање свијести о стању европских шума;  

 Праћење шумских ресурса у контексту одрживог развоја (биолошка разноликост, 
секвестрација угљеника, климатске промјене, тла);  

 Процјена ефикасности праћења у оцјењивању стања шума и даљи развој активности 
праћења. 

 
Финансиране активности:  

 Креирање датотека на темељу поднесених националних програма држава чланица;  

 Представљање усклађених података о шумским пожарима у затраженом формату;  

 Усклађивање студија (методе, подаци, итд.) И израда студија о шумским пожарима и 
њиховом утицају на биолошку разноликост и ерозију тла;  

 Израда пилот-пројеката и демонстрацијских пројеката, те испитивање метода које ће 
помоћи у даљем развоју плана праћења који би укључивао биолошку разноликост, тла, 
климатске промјене и секвестрацију угљеника;  

 Израда пилот-истраживања за нове активности праћења. 
 
Корисници: У програму могу учествовати и државе кандидаткиње према условима наведеним 
у њиховим споразумима о придруживању или билатералним уговорима (БиХ тек када буде 
кандидат). 
 
Властито учешће у пројекту: Финансирање фонда подразумијева максимално око 50% 
оправданих трошкова, 75% за земље чланице за студије које проводе о развоју програма на 
подручју биолошке разноликости, климатских промјена и тла. 
 
Остале напомене: Финансирање пројекта се додјељује у оквиру националних програма које 
финансирају општи програми подршке Опште управе за животну средину. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 295 13 76 - 

Надлежнo лице: 
European Commission 
DG Environment, B3 Forest agriculture 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Bernard WINKLER 
bernard.winkler@cec.eu.int 

Интернет: 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm 
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ФОНД СОЛИДАРНОСТИ - SOLIDARITY FUND 

Европска комисија 
 

Подршка из Фонда солидарности Европске уније који покрива штете узроковане великим 
катастрофама 

 
 
Трајање програма: Сваке године. 
 
Буџет: 1 милијарда EUR (годишњи буџет). 
 
Циљеви: Интервенције у случају великих катастрофа са озбиљним посљедицама на животне 
услове, биљни и животињски свијет, привреда једне или више регија у оквиру државе чланице 
или државе кандидаткиње. Сврха Фонда солидарности је помоћи напорима дотичне државе и 
покрити дио јавне потрошње државе кориснице да спроведе основне хитне активности, зависно 
од врсте катастрофе. 
 
Финансиране активности:  

 Хитно успостављање исправног функционисања инфраструктуре и погона за енергију, 
воду и отпадне воде и телекомуникације, те превоза, здравства и школства;  

 Пружање привременог смјештаја и финансирање служби за спашавање како би се 
задовољиле хитне потребе становништва;  

 Хитно обезбјеђење превентивних инфраструктура и мјера хитне заштите културне 
баштине и хитно чишћење погођених подручја, укључујући природу. 

 
Корисници: Државе чланице и државе које преговарају око приступа ЕУ (кандидати) могу 
затражити помоћ Фонда у случају великих природних катастрофа; локалне и регионалне власти 
– владе, државе. 
 
Властито учешће у пројекту: Без потребе суфинансирања. 
 
Остале напомене: Погођена држава мора поднијети пријаву Комисији за помоћ из Фонда, не 
касније од десет седмица након штете проузроковане катастрофом. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 296 06 34 00 32 2 296 60 05 

Надлежно лице: 
European Commission 
DG Regional policy 
200 Rue de la Loi 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Hannie BAELE 
regio-info@cec.eu.int 

Интернет: 

http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11478 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm 
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ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ МЛАДИХ - SOLIDARITY FUND FOR 

YOUTH MOBILITY 
Савјет Европе 

 
Жељезничке карте које помажу мобилност сиромашних младих људи 

 
Трајање програма: Сваке године. 
 
Буџет: 150.000 EUR (годишњи буџет) 
 
Циљеви: Унаприједити перспективе младих који долазе из социјално запостављених средина 
на начин да им се омогући учествовање у међународним активностима и стицање 
транснационалних контаката. 
 
Финансиране активности: Рефундирање трошкова за путовање жељезницом младима из 
социјално запостављених средина који учествују у неком међународном пројекту образовног 
карактера. 
 
Корисници:  

 ЕУ, земље кандидати, ЕЕА, Швајцарска;  
 Развојне невладине организације – удружења. 

 
Властито учешће у пројекту: Фонд финансира само путне трошкове жељезницом 
 
Остале напомене: Пријаве се морају примити мјесец дана прије почетка спровођења пројекта. 
Као удружење младих, ваше удружење морате најприје пријавити путем Интернета. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 33 3 88 41 26 85 00 33 3 88 41 27 77 

Надлежно лице: 
Council of Europe 
Directorate of Youth and Sport 
30 Rue Pierre de Coubertin 
F-67000 Strasbourg 
Francuska 

Jean-Claude LAZARO 
fsmj.djs@coe.int 

Интернет: 

http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11209 
http://www.eyf.coe.int/fsmj/portal 
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FP7 - ИСТРАЖИВАЊЕ, ТЕХНОЛОГИЈА И ДЕМОНСТРИРАЊЕ (FP7 - EU 

FRAMEWORK PROGRAM FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
AND DEMONSTRATION ACTIVITIES) 

Европска комисија 
 

Нови оквирни програм за истраживање, технологију и представљање који се више бави 
истраживачким темама него инструментима 

 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: 10,4 милијарди EUR (годишњи буџет) 
 
Циљеви: Постизање најконкурентније економије утемељене на знању у свијету, те 
истовремено одражавање тзв. Европског модела. Европа мора повећати своја истраживања за 
3% БДП-а ЕУ и боље искористити своје капацитете у овом подручју тако да научне резултате 
претвори у нове производе, процесе и услуге. 
 
Финансиране активности: Активности ће се подржавати у сврху јачања истраживачког и 
иновативног капацитета широм Европе: регионалне истраживачке групе (регије знања), развој 
потпуног истраживачког потенцијала у зближавању Заједнице и најудаљенијих регија; 
истраживања у корист МСП; наука у друштву; хоризонталне активности међународне сарадње; 
ненуклеарне активности заједничког истраживања у износу од 1,83 милијарде EUR. 
 
Корисници: Програм могу користити и земље ван ЕУ, укључујући и БиХ, с тим да БиХ може 
учествовати засада само као партнер, при чему носилац мора бити земља која има потписан 
споразум о научно-техничкој сарадњи са ЕУ. Ускоро се очекује да и БиХ потпише овај 
споразум, чиме ће стећи право да самостално аплицира за ова средства.  
Право на учешће имају међународне организације и правна лица из трећих земаља уколико 
испуњавају минимум услова који су наведени у правилима учешћа, као и друге услове који су 
дефинисани у специфичним програмима или релевантним програмима рада. 
 
Властито учешће у пројекту: Морају се пронаћи средства суфинансирања. 
 
Остале напомене: FP7 се састоји од четири главна блока активности који формирају четири 
посебна програма, заједно са петим програмом за нуклеарно истраживање, а то су: 

1) Сарадња (32 365 милиона EUR) – Сарадња у истраживању  
У оквиру програма „Сарадња“, истраживачка подршка ће бити обезбјеђена за међународне 
пројекте сарадње широм Европске уније и ван ње. У десет тематских области, које 
одговарају главним областима науке и истраживања, програм ће промовисати напредак 
знања и технологије. Биће обезбјеђена подршка и подстицај истраживању у циљу рјешавања 
социјалних, економских, еколошких и индустријских изазова везаних за јавно здравље у 
Европи и у циљу јавног добра и подршке земљама у развоју. 
„Сарадња“ подржава истраживачке активности и слиједећим тематским областима: 

- Здравље (6.050 милиона EUR) 
- Храна, пољопривреда и биотехнологија (1.935 милиона EUR) 
- Информационе и комуникационе технологије (9.110 милиона EUR) 
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- Нано науке, нано технологије, материјали и нове технологије производње (3.500 
милиона EUR) 

- Енергија (2.300 милиона EUR) 
- Животна средина (укључујући климатске промјене) (1.800 милиона EUR) 
- Транспорт (укључујући аеронаутику) (4.180 милиона EUR) 
- Друштвено-економске и хуманистичке науке (610 милиона EUR) 
- Безбједност (1.350 милиона EUR) 
- Свемир (1.430 милиона EUR) 

2) Идеје (7.460 милиона EUR) – Европски истраживачки савјет 
Овај програм  који спроводи Европски истраживачки савјет (ERC) подстицаће европску 
конкурентност тиме што ће олакшати долазак и остајање најталентованијих научника, 
пружити подршку ризичним и високоефикасним истраживањима и промовисати научна 
истраживања на свјетском нивоу у новонасталим областима. Корист се очекује како за 
грађане, истраживаче, те за индустрију и МСП. 

3) Људи (4.728 милиона EUR) – Људски потенцијали, активности програма Марија 
Кири 

Приједлог Комисије за специфични програм Људи у оквиру програма FP 7, усмјерен је на 
унапређење квалитета људског потенцијала у области европског развоја и истраживања и 
повећање броја истраживача и других који су запослени у сектору развоја и истраживања. 
Програм пружа подршку истраживачким професијама тако што подстиче европске 
исраживаче да остану у Европи и чини је привлачном за најбоље истраживаче из цијелог 
свијета.  

4) Капацитети  
Програм „Капацитети“ је усмјерен ка оптималном кориштењу и развоју истраживачких 
инфрастуктура, уз истовремено јачање иновативних капацитета МСП-а да би се имала 
корист од истраживања. 

 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 299 11 11 - 

Надлежно лице: 

European Commission 
DG Research, Unit A1 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Future research policy 
fp7@cordis.lu 

Интернет: 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm 
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HERCULE II 

Европсkа kомисиjа 
 

Подршка која промовише активности у подручју заштите финансијских интереса Европске 
уније 

 
Траjањe програма: 2007.-2013. 
 
Буџeт: 98,5 милиона EUR (укупни буџeт) 
 
Циљeви: Поjачати дejство Заjeдницe ка спрeчавању прeвара коje утичу на финансијскe 
интeрeсe ЕУ и борити сe против таквих прeвара промовисањeм акциjа у овоj области. 
 
Финансиранe активности: 

 Организовањe сeминара и конфeрeнциjа 
 Промоциjа научних студиjа и дискусиje политика Заjeдницe у области заштитe 
финансиjских интeрeса Заjeдницe 

 Трeнинг и информисаност (свиjeст) 
 Промоциjа размjeна спeциjализованог кадра 
 Распрострањeност научних информациjа у активности Заjeдницe 
 Развоj и снадбиjeвањe спeцифичних ИТ алата 
 Промоциjа ширeња размjeнe података 
 Добиjањe информациjа и помоћи за активности коje сe односe на доступност 
информациjама 

 
Корисници: ЕУ, зeмљe кандидати, новe нeзависнe државe, ЕЕА, Шваjцарска, Балкан; 
истраживачки цeнтри – локалнe и рeгионалнe власти – школe – трeнинг цeнтри – фeдeрациje, 
униje – владe, државe – унивeрзитeти – удружeња. 
 
Властито учeшћe у проjeкту: Фонд финансира максимално 80% укупних оправданих 
трошкова за образовнe мjeрe и промовисањe размjeнe особља; максимално 90% за одржавањe 
сeминара и конфeрeнциjа. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 32 2 299 15 61 - 

Надлежно лице: 
European Commission 
European Anti-fraud Office, Unit D7 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgija 

Brigit Kowalewski 
birgit.kowalewski@ec.europa.eu 

Интернет: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html 
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11680 
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ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТ - CIVIL  PROTECTION 

FINANCIAL INSTRUMENT 
Европска Комисија 

 
Подршка за превенцију и заштиту лица, животне околине и роба у случају природних или 

технолошких катастрофа 
 
 
Трајање пројекта: 2007.-2013. 
 
Буџет: Планирано је 189,8 милиона EUR, с тим да ће на годишњем нивоу бити издвојено 20 
милиона EUR за земље ЕЗ-е, док 8 милиона EUR за Треће земље, међу којима је и БиХ. 
 
Циљеви: Овај пројекaт служи за превенцију и заштиту лица, животне средине и роба у случају 
природних непогода или технолошких катастрофа. Настоји се спријечити ризик  и штета, 
повећати степен припремљености људства укљученог у цивилну заштиту; откривати и 
проучавати узроке катастрофе, побољшати методе одзива и обнове након хитних случајева, 
информисање јавности и спремање и подизање свијести и морала код људи. Приоритети су: 
(управљање  кризама, активности усмјерене на спречавање криза, размјена стручњака и кризна 
медицина). 
 
Финансиране активности: Пројекaт је од општег интереса за спречавање криза, 
припремљеност, одазив и тренутно рјешавање посљедица, откривање и проучавање узрока 
(75% глобалних трошкова активности); креирање инвентара најбоље праксе или искуства, 
планска разрада стечених искустава у одређеном подручју, развијање смјерница и препорука за 
практично спровођење, затим курсеви за обуку, курсеви и организација семинара за повећање 
капацитета за одазив, успостављање тимова за процјену и координацију (75% глобалних 
трошкова активности), размјена стручњака и техничара укључујући оне између невладиних 
организација (75% трошкова боравка и 100% трошкова координације); организовање Центара за 
праћење и информисање, радионице, семинари и пилот пројекти о разним видовима 
интервенција (30 % до 100% трошкова активности зависно о врсти активности која се треба 
обавити или организовати. Мобилизацијона компетенција финансира се са (10% трошкова 
мисије). 
 
Корисници: 27 земаља ЕЗ-е, земље кандидати ЕЗ-е, земље потенцијални кандидати, међу 
којима је и БиХ и Треће земље. 
 
Властито учешће: Зависно од типа и врсте пројекта (активности), финансира се између 50 и 
100% трошкова пројекта. 
 
Остале напомене: Програм је допуњен одлуком од 5. марта 2007. године и то механизмом ЕЗ-е 
за помоћ појачаној сарадњи  у интервентној помоћи у цивилној заштити. Означили су то као 
потребу за побољшањем координације интервентне помоћи у случају природних, технолошких, 
радиолошких или еколошких катастрофа. Биће објављен посебан позив на подношење понуда 
за механизам ЕЗ-е за олакшавање појачане сарадње у интервентној помоћи и цивилној заштити 
у јулу 2008.године. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 29 54 706 - 

Надлежно лице: 
European Commission                                     
DG Environment A5 Civil Protection Unit     B-
1049 Bruxelles,                                           
Белгија Маrtijn Quinn                                                    

  еnv-info@cec.eu.int 

Интернет: 

- 
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ШЕСТИ АКЦИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - SIX 

ENVIRONMENT ACTION PROGRAM 
Европска комисија 

 
Програм дјеловања који доприноси спровођењу стратегије Европске уније која се бави 

одрживим развојем 
 
 
Ово је програм који доприноси спровођењу стратегије ЕЗ, који се бави одрживим развојем од 
1998. године, а први дио овог пројекта био је спроведен у периоду од 2000. до 2006. године. 
Одлуком Европске комисије пројекат стратешке финансијске подршке се наставља за период од 
2007. до 2013. године. 
 
Трајање програма: 2007.-2013. 
 
Буџет: Предвиђен је програмима LIFE+ и THE CIVIL PROTECTION FINANCIAL  
INSTRUMENT. 
 
Циљеви: Сигурно спровођење постојећих закона о заштити животне средине, интеграцији 
одређених еколошких проблема (временске непогоде, еколошке катастрофе, итд.), у сва 
релевантна подручија политике, сарадња са приватним и јавним сектором, са предузећима и 
клијентима у идентификовању рјешења, осигуравању бољих и приступачнијих информација о 
животној средини и стању како у руралним, тако и у урбаним срединама, затим пружање 
тачних информација грађанима и развој еколошког приступа у кориштењу земљишта. 
Приоритети ове стратегије, пренесени су и на програме, а то су: климатске промјене, природно-
биолошка различитост, здравље и животна средина, природни ресурси и отпад. 
 
Финансиране активности: Подстицање контроле заштите стандарда животне средине, борба 
против загађивача животне средине и еко-криминала. Осигурање спровођења кроз захтјеве за 
активности на Европском суду правде. Веома је важно нагласити да се овим програмом 
средства не додјељују директно, јер она представљају стратегију која има за циљ подстицање 
креирања политике извршне власти на израду програма који ће финансирати посебна подручја 
везана за животну средину.  
 
Корисници: 27 земаља ЕЗ, земље кандидати ЕЗ, земље потенцијални кандидати међу којима је 
БиХ, као и Треће земље. 
 
Остале напомене: Овај стратегијски програм, долази под називом ENVIRONMENT 2010/OUR 
FUTURE, OUR CHOICE (Наша будућност, наш избор) - у склопу овог постоји тај Акцијски 
програм који обухвата и остале фондове, као што су: NATUR2000, FP7/SEVENTH RESEARCH 
FRAMEWORK PROGRAMME, CIP/COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK 
PROGRAMME, ENPI/EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT, 
INTERREG III; 
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Адреса: Телефон: Факс: 

+ 32 2 296 00 38 +32 2 299 61 98 

Надлежно лице: 
Еuropean Commission                                     
DG Environment 1,Rue de la Loi,200                    
B-1049 Bruxelles                                          
Белгија Stavros Dimas 

еnv-info@cec.eu.int 

Интернет: 

www.europa.eu.int/comm/environment/life/life/environment.htm 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дио II: СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОДОБРАВАЈУ 
НА КРЕДИТНОЈ ОСНОВИ 
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САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ - COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 

BANK 
 

Банка одобрава средства земљама чланицама за финансирање тачно одређених сектора у 
земљама чланицама. 

 
 
Трајање програма: Континуирано 
 
Циљеви: Искључиво је орјентисана ка социјалним питањима 
 
Финансиране активности: Јачање социјалне интеграције и борба против социјалне 
искљученостти, управљање окружењем и развој људског капитала кроз финансирање 
здравственог и образовног сектора. 
 
Корисници: Локалне и регионалне организације или приватне и јавне финансијске 
институције, укључујући и БиХ 
 
Учешће у пројекту: Генерално не више од 50% укупне инвестиције 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+33 01 47 55 55 00 +33 01 47 55 03 38 

Надлежна особа: 
55 Avenue Kleber 
F – 75116 PARIS 
FRANCE 

communication@ceobank.org 

Интернет: 

http://www.coebank.org 
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ГЛОБАЛНИ ЗАЈМОВИ - GLOBAL LOANS 

Европска инвестициона банка 
 

Зајмови за финансијске посреднике за мале или средње европске пројекте 
 
 
Трајање програма: На годишњем нивоу, сваке године 
 
Буџет: Није прецизиран. 
 
Циљеви: Глобални зајмови ЕИБ осмишљени су као алат за пружање дугорочног финансирања 
од стране ЕИБ којим се финансирају мањи пројекти које спроводи сектор малих и средњих 
предузећа или општине под повољним условима. 
 
Финансиране активности: Кредитне линије за финансијске посреднике - банке партнере ЕИБ 
које даље просљеђују односно позајмљују средства ЕИБ под властитим управљањем, на 
властити ризик и под властитим условима. 
 
Корисници: Пројекат се мора спроводити у једној од земаља чланица ЕИБ: земље Средње и 
Источне Европе и неке медитеранске земље које су се кандидовале за приступ Европској унији; 
земље које учествују у европско-медитеранском партнерству; земље Африке, Кариба и 
Пацифика (АЦП), Јужна Африка и прекоморске земље и територије (ОЦТ), Азија и Латинска 
Америка; доспијеће за Западни Балкан: између 5 и 12 година или 15 година у посебним 
случајевима (зајмови). 
 
Властито учешће у пројекту: ЕИБ финансира максимално 12,5 милиона EUR и до 50% 
трошкова улагања. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 352 43 79 54 14 - 

Надлежно лице: European Investment Bank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
LUX-2950 Luxembourg Per JEDEFORS 

per.jedefors@eib.org 

Интернет: 

www.eib.org/projects/loans 
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ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОЛАКШИЦЕ - DIRECT INVESTMENT FACILITY 

Европска банка за обнову и развој 
 

Програм финансирања приватног сектора повећањем власничког улога за развој малих и 
средњих предузећа. 

 
 
Трајање програма: Није прецизирано 
 
Буџет: Директне инвестиције обухватају средства између 5 и 230 милиона EUR 
 
Циљеви:  

 Приказати одрживост мањих пословних субјеката са сједиштем у земљама и регијама у 
раној фази у транзицији према тржишној економији;  

 Подстицати већу транспарентност у пословању компанија и попбољшати управљање 
предузећима, увести конкурентне пословне стратегије и праксу која подстиче тржиште 

 
Финансиране активности: ширење производа и лепезе производа, оснивање компанија са 
искусним спонзорима и врло солидним пословним планом 
 
Корисници: мала и средња предузећа из држава које су одређене од стране ЕБРД-а, међу које 
спада и БиХ 
 
Учешће у пројекту: између 5 и 230 милиона EUR 
                         
                      
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+387 33 667 945, 946, 947 +387 33 667 950 

Надлежно лице: 
Фра Андела Звиздовића 1  
71000 Сарајево 
Босна и Херцеговина 

Giulio More 

Интернет: 

http://www.ebrd.com/apply/index.htm 
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ЗАЈМОВИ - LOAN FINANCЕ 
Европска банка за обнову и развој 

 
Зајмови за мање и средње пројекте за предузећа и локалне власти у земљама Источне Европе и 

Средње Азије у којима дјелује Европске банка за обнову и развој (EBRD) 
 
 
Tрајање програма: Константно се обнављају сваке године 
 
Буџет: Није назначен 
 
Циљеви: Користе се кредитне линије, кредити банака другим банкама, stand-by кредити и 
власнички улози у локалним банкама. Новчана средства се не могу додијелити већинским 
државним предузећима или оним пројектима за које гарантује Влада. 
 
Финансиране активности: Финансирање инфраструктурних пројеката  малим и средњим 
општинама, затим комуналним предузећима. Потребно је способно финансијско управљање и 
процедуре за контролу прорачуна, примјена услова EBRD-a, за јавне набавке и заштиту 
животне средине, обезбјеђење транспарентности за допринос ЕЗ-и.  
 
Корисници: Доступни су кредити земљама које приступају ЕЗ-и, Трећим земљама, или које 
имају потписану сарадњу са EBRD-ом.  
 
Властито учешће: Од 30 до 50% у зависности од пројекта  
 
Остале напомене: Финансијски посредници EBRD-а, прије свега, разматрају пројекте који 
подржавају развој приватног сектора. Свака банка или програм има властите захтјеве и 
ограничена улагања. Спомиње се посебни фонд од 2066 за земље Западног Балкана у које је 
укључена БиХ, те  да је БиХ укључена преко Микрокредитне организације ''Sunrise'' - (''Зора'') и 
да су обезбијеђена средства од 4 милиона EUR за мала предузећа 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 44 20 7338 6204 +44 20 7338 6538 

Надлежно лице: 
European Bank for Reconstruction and 
Development/Head of Business Development      
One Exchange Square 
UK-EC2A 2JN London  
Велика Британија                                              

Engin Goksu 
goksue@ebrd.com 

Интернет: 

www.ebrd.com/apply/small 
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ЗАЈМОВИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ЛОКАЛНУ УПРАВУ - LOAN 

FINANCE FOR SMALL AND MEDIUM ENTREPRISES AND MUNICIPALITIES 
Европска банка за обнову и развој 

 
Зајмови и подршке за банке у сврху олакшавања финансирања малих и средњих предузећа 

 
 
Трајање програма: Константно се обнавља сваке године 
 
Буџет: Није назначен 
 
Циљеви: Ово су зајмови који се дају као подршка у сврху олакшавања финансирања малих и 
средњих предузећа,умјесто тога многе пројекте EBRD подржава кроз локалне комерцијалне 
банке које затим одобравају зајмове.                                                                                
 
Финасирање програма: Критерији за мала и средња предузећа која  имају разрађене пословне 
планове за успостављање или ширење пословања су  доказ о успјешном управљању, затим 
производима који су конкурентни на тржишту, информације о власницима или партнерима, 
финансијска генеза, сигурност у облику улога, хипотека итд. Додијељена средства могу се 
користити у строгој усклађености с циљевима наведеним у оригиналном пословном плану, и у 
складу с мандатом EBRD-а, док банке морају гарантовати плаћање свих приједлога везаних за 
животну средину. 
 
Властито учешће: Траже се власнички удјели до 35%, било већ у постојећем или новом 
предузећу. Индивидуални предузетници и фирме се могу пријавити за микрокредите.  
 
Корисници: Приступачно је земљама које приступају ЕЗ-и или које имају потписану сарадњу 
са EBRD-ом, међу којима је и БиХ. 
 
Остале напомене: Средства која се додјељују за сваку комерцијалну банку су од 5 до 15 мил. 
евра, а максималан износ микрокредита је до 50.000 EUR, док износи средстава за зајмове 
малим и средњим предузећима су 200.000 EUR, а већи износи су могући само у посебним 
случајевима, који произилазе из услова EBRD-a. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+44 20 7338 6824  +44 20 7338 6105 

Надлежно лице: 
European Bank for Reconstruction and 
Development/SME Finance Facility                      
UK-EC2A 2JN London                                        
Велика Британија                                              Peter Stredder                               

stredderp@ebrd.com 

Интернет: 

www.ebrd.com/apply/small 
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I2I - INNOVATION 2010 INITIATIVE 

Европска инвестициона банка 
 

Зајмови који се одобравају за развијање иновација и знања у Европи 
 
 
Траjањe програма: 2000.-2010. 
 
Буџeт: 50 милијарди EUR (укупни буџет) 
 
Циљеви: Подржавати инвестиције које промовишу информационо друштво, истраживање и 
развој, иновације и конкурентност као и људске потенцијале у ЕУ. 
 
Финансиранe активности:  

 Oбразовање и обука, укључујући доживотно учење у индустријском сектору и сектору 
пружања услуга, интегрисање истраживања у пројекте терцијарне обуке, дигитална 
писменост и е-учење, развој и дисеминација знања путем нових медија, Р&Д и улагање у 
базу, посебно из приватног сектора, у производе и процесе.  

 Подршка приватном сектору (посебно МСП), Р&Д иницијативе, удружене/заједничке 
Р&Д и комбинована примјена истраживања у индустрији и услугама;  

 Подршка за структуре типа инкубатори, које су усмјерене на помоћ новооснованих 
предузећа-почетника;  

 Суфинансирање истраживачких програма.  
 Производња и дисеминација информација и комуникацијских технологија, нпр. 
елемената везаних уз хардвер, садржаји које подржава ИТ и апликације. 

 
Корисници: ЕУ, са посебним нагласком на пројектима лоцираним у подручјима која примају 
помоћ и кохезијским земљама – земљама приступницама, земљама Западног Балкана у којима 
ће се, како подршка Банке за обнову и развој почиње доносити користи, морати рјешавати 
велике потребе у облику објеката за образовање и технолошких мрежа. Приоритет ће се давати 
пројектима лоцираним у развојним подручјима регије. ЕИБ ће давати предност пројектима који 
промовишу или су резултат синергија између јавног и приватног сектора. 
 
Властито учeшћe у пројекту: Није прецизирано 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

00 352 43 79 31 18 - 

Надлежно лице: 
European Investment Bank 
Information Unit 
100 Bld Konrad Adenauer 
LUX-2920 Luxembourg 
Luksemburg 

Pe VERHOEVEN 
p.verhoeven@eib.org 

Интернет: 

www.eib.org/i2i 
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ИСТОРИЈСКА БАШТИНА - HISTORICAL HERITAGE 

Развојна банка Савјета  Европе 
 
Зајмови и гаранције за пројекте социјалног улагања у заштиту и обнову историјског насљеђа 

 
 
Трајање програма: Развојна банка Савјета Европе континуирано одобрава зајмове за ову 
намјену на основу поднесених апликација заинтересованих лица. 
 
Буџет: Зајмови се одобравају из расположивог кредитног портфолија Банке. 
 
Циљеви: Заштита и обнова историјске баштине. 
 
Финансиране активности: Пројекти за стварање нових радних мјеста везаних за историјску 
баштину, обнова и реконструкција историјских локалитета (чишћење зграда и сл.). 
 
Корисници: Пројекат је отворен за 40 земаља чланица Развојне банке Савјета Европе, између 
осталих и за Босну и Херцеговину. 
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању пројеката не може прелазити 50% 
укупно прихватљивих трошкова, а разлику могу суфинасирати друге међународне институције. 
Усаглашеност са тендерским процедурама и међународним директивама: пројекат треба бити 
покренут у земљи чланици Развојне банке Савјета  Европе и усклађен са конвенцијама Савјета 
Европе; уважава међународне конвенције о заштити животне средине и да буде усклађен са 
стандардима за квалитет. 

 

 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 33 (0) 1 47 55 55 00 + 33 (0) 1 47 55 03 38 

Надлежно лице: 
Council of Europe Development Bank 
Directorate General for Loans 
55 Avenue Kle'ber 
F-75116 Paris-France Theodor Ivanov 

theodore.ivanov@coebank.org 

Интернет: 

www.coebank.org 
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ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ - EDUCATION AND 

PROFESSIONAL TRAINING 
Развојна банка Савјета Европе 

 
Зајмови и гаранције за пројекте који се баве образовањем и стручним усавршавањем 

 
 
Трајање програма: Развојна банка Савјета Европе континуирано одобрава зајмове за ову 
намјену на основу поднесених апликација заинтересованих лица. 
 
Буџет: Зајмови се одобравају из расположивог кредитног портфолија Развојне банке Савјета 
Европе. 
 
Циљеви: Побољшати образовање и стручно усавршавање у Европи 
 
Финансиране активности: Изградња и обнова универзитета и школа (јавних и приватних);  
пројекти за стручно усавршавање; помоћни програми за обуку особља које се специјализира за 
социјални сектор (у овом контексту инфраструктура може укључивати водоснабдијевање, 
управљање водом и отпадом, електричну енергију, снабдијевање плином и сл).  
 
Корисници: Пројекат је отворен за 40 земаља чланица Развојне банке Савјета Европе, између 
осталих и за Босну и Херцеговину. 
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању пројеката не може прећи 50% укупно 
прихватљивих трошкова, а разлику могу суфинасирати друге међународне институције. 
Усаглашеност са тендерским процедурама и међународним директивама: пројекат треба бити 
покренут у земљи чланици Развојне банке Савјета  Европе и усклађен са конвенцијама Савјета 
Европе; уважава међународне конвенције о заштити животне средине и да буде усклађен са 
стандардима за квалитет. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 33 (0) 1 47 55 55 00 +33 (0) 1 47 55 03 38 

Надлежно лице: 
Council of Europe Development Bank 
Directorate General for Loans 
55 Avenue Kle'ber 
F-75116 Paris-France Theodor Ivanov 

theodore.ivanov@coebank.org 

Интернет: 

www.coebank.org 
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ПОЈЕДИНАЧНИ ЗАЈМОВИ - INDIVIDUAL LOANS 

Европска инвестициона банка 
 
Зајмови за велике и мале пројекте улагања који доприносе циљевима европске политике у свим 

секторима привреде 
 
 
Буџет: Зајмови се одобравају из расположивог кредитног портфолија Банке. 
 
Трајање програма: Европска инвестициона банка континуирано одобрава зајмове за ову 
намјену, на основу апликација заинтересованих корисника. 
 
Циљеви:  

 Јачање економске и социјалне кохезије;  
 Промовисање пословних активности за јачање економског напретка сиромашних регија;  
 Побољшавање инфраструктуре и услуга у секторима здравства и образовања;  
 Кључним елементима у развоју људских потенцијала;  
 Развој транспорта, телекомуникација и инфраструктурних мрежа за пренос енергије у 
оквиру Заједнице;  

 Очување природног и урбаног окружења, посебно фокусирање на обновљиве изворе 
енергије;  

 Обезбјеђивање снабдјевања енергијом на бази рационалног кориштења. 
 
Финансиране активности: Пројекти који доприносе циљевима политике Европске уније у 
свим економски секторима. 
 
Корисници: Зајмови су намијењени потенцијалним корисницима у приватном и јавном 
сектору, укључујући и банке и јединице локалне самоуправе. Између осталих, корисници ових 
зајмова могу да буду и из земаља Западног Балкана. 
 
Остале напомене: Индивидуални зајмови, чији износи не прелазе 25 милиона еура, за 
идустрију се одобравају са роком доспјећа до 12 година, а за инфраструктурне пројекте са 
роком од 20 или више година. За капитална улагања чији износ прелази суму од 25 милиона 
еура одобрава се максимално до 50% признатих трошкова. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 352 43 79 1 + 352 43 77 04 

Надлежно лице: 
European Investment Bank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
LUX- 2950 Luxembourg 
Luksemburg Per Jedefors 

per.jedefors@eib.org 

Интернет: 

www.eib.org 
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ПОМОЋ ЗА ПРОГНАНИКЕ И МИГРАНТЕ - AID FOR REFUGEES AND MIGRANTS 

Развојна банка Савјета Европе 
 
Зајмови и гаранције за пројекте социјалних улагања који помажу избјеглицама и мигрантима. 

 
 
Трајање програма: Развојна банка Савјета Европе континуирано одобрава зајмове за ову 
намјену на основу поднесених апликација заинтересованих лица. 
 
Буџет: Зајмови се одобравају из расположивог кредитног портфолија Банке. 
 
Циљеви: Рјешавање социјалних ургентних проблема људи који живе у нехуманитарним 
условима због таласа избјеглица или имиграната као посљедица ратова или природних 
катастрофа.  
 
Финансиране активности:  

 Пројекти који олакшавају повратак избјеглица и других расељених лица у њихове 
аутохтоне земље или смјештај истих у треће земље;  

 Стручна, здравствена и едукативна обука;  
 Изградња привременог смјештаја и сабирних центара;  
 Реконструкција или санација свих уништених или оштећених основних система јавне 
инфраструктуре. 

 
Корисници: Пројекат је отворен за 40 земаља чланица Развојне банке Савјета Европе, између 
осталих и за Босну и Херцеговину. 
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању пројеката не би требало прелазити 50% 
укупно прихватљивих трошкова, разлика може бити суфинансирана од стране других 
међународних организација. Усаглашеност са тендерским процедурама и међународним 
директивама: пројекат треба бити покренут у земљи чланици Развојне банке Савјета  Европе и 
усклађен са конвенцијама Савјета Европе; уважава међународне конвенције о заштити животне 
средине и да буде усклађен са стандардима за квалитет. 
 
Остале напомене: Банка даје приоритет пројектима намијењеним за помагање у рјешавању 
социјалних проблема који настају због непредвиђених догађаја као што је талас избјеглица; 
присилне миграције становништва, као оне што су инициране природним и другим 
катастрофама. 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

 + 33 (0) 1 47 55 55 00 +33 (0) 1 47 55 03 38 

Надлежно лице: 

Council of Europe Development Bank 
Directorate General for Loans 
55 Avenue Kle'ber 
F-75116 Paris-France Theodor Ivanov 

theodore.ivanov@coebank.org 

Интернет: 

www.coebank.org 
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СИРОМАШНА УРБАНА ПОДРУЧЈА - DISADVANTAGED URBAN AREAS 

Развојна банка Савјета Европе 
 

Зајмови и гаранције за пројекте социјалног улагања у развој сиромашних урбаних подручја 
 
 

Трајање програма: Развојна банка Савјета Европе континуирано одобрава зајмове за ову 
намјену, на основу поднесених апликација заинтересованих лица. 
 
Буџет: Зајмови се одобравају из расположивог кредитног портфолија Банке. 
 
Циљеви: Побољшати квалитет живота у неразвијеним урбаним подручијима. 
 
Финансиране активности:  

 Услужна инфраструктура (цесте, снабдјевање водом, плином, електричном енергијом и 
сл.);  

 Културна и социјална инфраструктура (у заједници, спорт, игралишта, центри за стручно 
усавршавање и изложбе, основне медицинске услуге, школе);  

 Пројекти намијењени повећавању запослености. 
 
Корисници: Пројекат је отворен за 40 земаља чланица Развојне банке Савјета Европе, између 
осталих и за Босну и Херцеговину. 
 
Властито учешће у пројекту: Учешће у финансирању пројеката не би требало прелазити 50% 
укупно прихватљивих трошкова, разлика може бити суфинансирана од стране других 
међународних организација. Усаглашеност са тендерским процедурама и међународним 
директивама: пројекат треба бити покренут у земљи чланици Развојне банке Савјета Европе и 
усклађен са конвенцијама Савјета Европе; уважава међународне конвенције о заштити животне 
средине и да буде усклађен са стандардима за квалитет. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 33 (0) 1 47 55 55 00 + 33 (0) 1 47 55 03 38 

Надлежно лице: 
Council of Europe Development Bank 
Directorate General for Loans 
55 Avenue Kle'ber 
F-75116 Paris-France Theodor Ivanov 

theodore.ivanov@coebank.org 

Интернет: 

www.coebank.org 
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СТРУКТУРНО ФИНАНСИРАЊЕ - STRUCTURED FINANCE FACILITY 

Европска инвестициона банка 
 
Финансирање повећања власничког удјела и гаранције у корист великих инфраструктурних 

пројеката 
 
 
Tрајање програма: 2001.-2010. 
 
Буџет: 75 милиона EUR  
 
Циљеви: Пружање додатне вриједности за приоритетне пројекте употпуњавањем 
комерцијалних банака и тржишта капитала. 
 
Финансиране активности:  

 Старији заjмови и гаранције који укључују ранији завршетак и ранији оперативни ризик;  
 Секундарни зајмови и гаранције које долазе прије секундарног дуга мезанине 
финансирања, укључујући дуговања с високом стопом прихода за индустријска 
предузећа у транзицији у оквиру малих и средњих предузећа или у току процеса 
реконструирања.  

 Сектори који испуњавају услове су: Водовод и канализација (чврсти отпади), урбана 
инфраструктура, индустрија, образовање, здрава пољопривредна производња, рибарство 
и шумарство. 

 
Корисници: Углавном се спроводи у земљама Европске заједнице, али зајмове могу користити 
и друге земље које нису чланице ЕЗ-е. Може да их користи и БиХ. 
 
Остале напомене: Нове дотације резервама SFF-a, као и ревидирани оквир за ове операције 
(TEN, PPP) требало би омогућити бржи развој оних зајмова који ће се, с обзиром на одобрења, 
проширити на све земље у којима банка послује. Под SSF-oм могу се спроводити операције 
вишег ризика. Овај фонд  даје кредите до 25 милиона EUR преко локалних банака које дају 
директно, може се аплицирати, али се мора изаћи са конкретним приједлогом пројекта, према 
њиховим упуствима. 
 
 
 
Адреса: Телефон: Факс: 

+ 352 43 79 54 14 - 

Надлежно лице: European Investment Bank                                  
100,Bld Konrad Adenauer                                    
LUX-2920 Luxembourg                                        

Per Jedefors (per.jedefors@eib.org) 

Интернет: 

www.eib.org/projects 
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ФОНДОВИ И ЗАЈМОВИ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ 

Развојна банка Савјета Европе 
 

LOANS WITH GLOBAL DISBURSEMENT/ЗАЈМОВИ С ГЛОБАЛНИМ ПОВРАТОМ; 
HEALTH/ЗДРАВЉЕ; EMPLOYMENT CREATION/СТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЈЕСТА; VICTIMS 

OF NATURAL AND ECOLOGICAL DISASTERS/ЖРТВЕ ПРИРОДНИХ И ЕКОЛОШКИХ 
КАТАСТРОФА 

 
Зајмови и гаранције за пројекте из сектора здравства, сектора социјалне помоћи  и за 

спровођење социјалних пројеката 
 
 
 
Трајање програма: Константно се обнавља сваке године 
 
Циљеви: Да се помогну пројекти за програме развоја, изградње и обуке у медицини, заштити и 
превенцији од природних и еколошких катастрофа, као и пројекти за стварање нових радних 
мјеста. 
 
Финансиране активности: До сада су  финансирани пројекти изградње и санације болница и 
медицинске инфраструктуре (приватне или јавне), домова здравља, хитне операције-изградње 
привремених смјештаја и сабирни центри, инсталирање социјалне инфраструктуре, операције за 
представљање одрживог развоја угрожених подручја (изградња и обнова нових социјалних 
стамбених јединица, реконструкција оштећених градских инфраструктура), затим подршка у 
запошљавању у неразвијеним регијама, пројектима подршке малим и средњим предузећима на 
начин да се кроз пројекте отварају нова радна мјеста (стална или сезонска), пројекти одржавања 
радних мјеста у малом и средњем предузетништву, као и основна инфраструктура у 
индустријским подручјима, која могу укључивати водоводне мреже, прочишћавање вода, 
градњу електричне и телекомуникационе мреже у неразвијеним подручјима итд. 
 
Корисници: Могу да аплицирају за пројекте за добијање зајмова 38 земаљa међу којима је и 
БиХ. 
 
Властито учешће: Између осталог и ови фондови су били, а и убудуће ће бити финансирани 
само до 50% неког пројекта, али се дозвољава да преосталих 50% финансира неко други, па чак 
и неки други фонд. Други дио средстава се мора пронаћи самостално. 
 
Остале напомене: Ако пројекти иду на државном нивоу, онда захтјев за зајам се мора 
представити националној влади, која га истовремено шаље Савјету Европе и Развојној банци 
Савјета Европе (CEB). Траже да им се представи пројекат на којем би се радило и за то 
представљање пројекта су ставили упутства која се налазе на Интернет страници 
www.coebank.org/en/activites/frpresenter.htm. 
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Адреса: Телефон: Факс: 

+ 33 147 55 55 50 +33 147 55 03 38 

Надлежно лице: 

Council of Europe Development Bank                  
Project Funding Departement                             
55 Avenue Kleber 
F-75784 Paris cedex 16                                 
Француска Јuan Francisco Seco Guillot                                

ceb@coebank.org 

Интернет: 

www.coebank.org 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младена Стојановића 7 
78000 Бања Лука 
Република Српска 

Босна и Херцеговина 
 

Телефон: +387 (0)51 308 482 
Факс: +387 (0)51 349 691 
Е-mail: info@irbrs.net 

www.irbrs.net 
 


