ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ЗА ЛОК А ЛНИ РА ЗВОЈ

Министарство за европске интеграције
РЕПУБЛИК А СРБИЈА

Обезбеђујемо доступност
социјалних услуга када
је то напотребније
Јавни позив за унапређење
социјалних услуга

10.000 - 30.000 €

износ подршке по пројекту

Циљ

Укупан буџет Јавног позива
је 600.000 евра намењених
реализацији најмање двадесет
појединачних пројеката

Унапређење квалитета и одрживости социјалних услуга*
које се пружају на локалном нивоу, посебно у односу на
угрожене групе и за периоде појачаних потреба као што
су пандемија или друга ванредна стања.

Право учешћа на конкурсу
· Организације цивилног друштва из региона Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије
самостално или у партнерству са локалним самоуправама и/или пружаоцима социјалних услуга
из јавног или цивилног сектора
· 99 локалних самоуправа из региона Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије
у обавезном партнерству са представницима цивилног сектора
Пројекти који ће бити разматрани за подршку могу укључивати, али неће бити ограничени на следеће
активности: побољшање постојећих и увођење иновативних и/или интегрисаних социјалних услуга
у циљу спречавања негативнog утицаја Ковид кризе; решавање недостатака у пружању услуга
социјалне заштите идентификованих током Ковид кризе; повећање спремности пружалаца
социјалних услуга за могуће будуће кризне ситуације.
* првенствено подразумева услуге социјалне заштите, јавно образовање и здравствену заштиту
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euproplus.org.rs

Преузмите додатне
информације и детаљне
критеријуме скенирањем кода
или на нашој интернет
страници

Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији.

Програм Европске уније за локални развој - ЕУ ПРО Плус
доприноси уравнотеженијем друштвено-економском
развоју 99 локалних самоуправа у два региона: Шумадије
и западне Србије и Јужне и источне Србије.
Кроз програм се ради на побољшаном управљању
територијалним развојем, економском расту и
унапређеној социјалној инфраструктури и социјалној кохезији.
ЕУ ПРО Плус се спроводи уз финансијску подршку
Европске уније од 40 милиона евра. Реализацију
програма води Министарство за европске интеграције а спроводи Канцеларија Уједињених нација за
пројектне услуге УНОПС.

Директни корисници ЕУ ПРО Плус програма су
Министарство за европске интеграције, 99 локалних
самоуправа, структуре локалне управе, регионалне
развојне агенције, друге организације за подршку
пословању, микро, мала и средња предузећа (ММСП)
и организације цивилног друштва (ОЦД).
Крајњи корисници су становници 99 градова
и општина.

Подршка
економском
расту

Повећање
капацитета
за управљање
територијалним
развојем

Унапређење
социјалне
инфраструктуре
и социјалне
кохезије

ЕУ ПРО Плус заснован је на Националним приоритетима за међународну помоћ
у Републици Србији до 2025. године (НАД) и ослања се на добре праксе и остварене
резултате својих претходника, развојних програма ЕУ ПРОГРЕС, Европски ПРОГРЕС
и ЕУ ПРО.

Општине укључене у
реализацију програма
Александровац, Алексинац, Аранђеловац, Ариље,
Бабушница, Бајина Башта, Баточина, Бела Паланка,
Блаце, Богатић, Бојник, Бољевац, Бор, Босилеград,
Брус, Бујановац, Црна Трава, Чачак, Чајетина, Ћићевац,
Ћуприја, Деспотовац, Димитровград, Дољевац,
Гаџин Хан, Голубац, Горњи Милановац, Ивањица, Јагодина,
Кладово, Кнић, Књажевац, Коцељева, Kосјерић, Kрагујевац,
Kраљево, Крупањ, Крушевац, Kучево, Kуршумлија,
Лајковац, Лапово, Лебане, Лесковац, Лозница, Лучани,
Љиг, Љубовија, Мајданпек, Мали Зворник, Мало Црниће,
Медвеђа, Мерошина, Мионица, Неготин, Ниш, Нова Варош,
Нови Пазар, Осечина, Параћин, Петровац на Млави, Пирот,
Пожаревац, Пожега, Прешево, Прибој, Пријепоље, Прокупље,
Рача, Рашка, Ражањ, Рековац, Сјеница, Смедерево,
Смедеревска Паланка, Сокобања, Сурдулица, Свилајнац,
Сврљиг, Шабац, Топола, Трговиште, Трстеник, Тутин, Уб,
Ужице, Ваљево, Варварин, Велика Плана, Велико Градиште,
Владимирци, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Врњачка
Бања, Зајечар, Жабари, Жагубица и Житорађa
Канцеларија УНОПС-а у Србији
Скерлићева 4, 11000 Београд, Србија
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