
ИНФОРМАЦИЈЕ O ЕУ КОНКУРСИМА
Фонд је водећа институција у Покрајини у привлачењу и коришћењу 
финансијских средстава из расположивих ЕУ фондова, кроз европске 
пројекте, едукације о европским фондовима, изградњу и јачање 
институционалних  капацитета, као и кроз јачање међурегионалне  
сарадње и промоције европских вредности и идеја.
Фонд редовно информише јавност и објављује анализе о актуелним ЕУ 
конкурсима. На овај начин омогућено је, изузетно широком  кругу  корисника 
да, на једном месту, пронађу све релевантне информације о актуелним 
позивима на различите теме. У протеклих 10 година анализирано је преко 
580  европских конкурса који су били отворени и доступни за аплицирање 
институцијама са подручја АП Војводине. 

ПРОЦЕНА ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА
Фонд „Европски послови” АП Војводине је до сада извршио процену 
преко 930 пројектних идеја у циљу идентификације одговарајућих извора 
финансирања (ЕУ програма и позива) за потребе реализације пројеката 
институција, предузећа, невладиних организација и појединаца.

ИНФОРМИСАЊЕ
Фонд „Европски послови’’ АП 
Војводине је у периоду од 10 
година организовао преко 
200 конференција, округлих 
столова, семинара, инфо-дана, 
едукативних радионица, радних 
састанака у оквиру подршке 
појединцима, домаћим и 
страним институцијама и 
организацијама са циљем 
повезивања, успостављања 
будуће сарадње, размене 
добрих пракси, унапређења 
рада. 

EВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ

Сваке године Европска унија донира Републици Србији око 200 милиона 
ЕУР-а путем ИПА (Инструмента за предприступну помоћ)  фондова за 
пројекте који ће се реализовати у наредном периоду. 
Фонд „Европски послови“ АПВ своје кључне активности усмерио је на 
привлачење финансијских средстава из фондова Европске уније израдом 
и имплементацијом пројектних предлога који представљају срж подршке 
ЕУ реформама које Република Србија спроводи на путу ка Европској унији. 
Учествујући у 11 различитих  Програма у протеклих 10 година, Фонд је заједно 
са својим партнерима обезбедио преко 26 милиона ЕУР финансијске 
помоћи путем пројеката  у различитим областима: управљање водним 
ресурсима, одбрана од поплава, заштита животне средине, енергетска 
ефикасност, побољшање јавног здравља, као и социјалне интеграције, 
спорт, култура и туризам.



До 2020. године преко 250 полазника из локалне самоуправе, 
покрајинске администрације, развојних агенција, јавних и јавно-
комуналних предузећа, образовних институција, институција 
културе, организација  цивилног друштва, као и других 
институција које се могу јавити као корисници средстава из 
европских фондова, је успешно завршило Специјалистички 
програм  „Управљање регионалним  развојем кроз ЕУ фондове“.
Полазницима Програм омогућава стицање потребних вештина 
за писања пројеката, упознавање са елементима пројекта, 
припреме пројектне документације, као и активно учешће на 
различитим конкурсима и позивима чиме директно доприносе  
јачању постојећих капацитета јавне управе у аспектима који 
су кључни за коришћење ЕУ средстава у разним секторима 
директно укљученим у процес интеграција. 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ 
„УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ 
РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

Поводом манифестације „Европско село“ која окупља основне 
школе Општине Зрењанин са циљем промовисања различитости 
народа и држава на којима је саграђена модерна Европа, 
одржавају се предавања под називом „Упознајте ЕУ“. Циљна група 
су ученици основних школа,а предавања представљају припрему 
за учешће на манифестацији „Европско село“, која се одржава 
уочи Дана Европе у Зрењанину. Преко 2000 ученика је учествовало 
на предавањима и манифестацији протеклих година.

ПРЕДАВАЊЕ „ИСТОРИЈА И НАСТАНАК 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“



ОБУКА „МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
У циљу подршке институцијама/организацијама на територији АП Војводине 
и свим субјекатима заинтересованим за конкурисање за ЕУ средства кроз 
пројекте, Фонд „Европски послови“ АП Војводине већ 10 година са успехом 
преноси знања путем обуке под насловом „Могућности финансирања путем 
ЕУ фондова“. 
Захваљујући обукама које Фонд реализује, преко 2900 особа је од 2010. године 
до данас унапредило своја знања и искуства у области управљања пројектним 
циклусом и упознавања са свим елементима и процедурама неопходним за 
формулисање успешних предлога пројеката за конкурисање на ЕУ конкурсе.

До сада је одржано преко 160 обука путем којих су  представници инсититуција 
оспособљени за коришћење фондова Европске уније, формулисање и 
писање пројектних предлога.

ОТВОРЕНА ВРАТА

Већ десет година кроз 
активност Отворена врата, 
институције, организације и 
појединци имају могућност 
да се информишу и 
консултују о свим темама 
везаним за пројектно 
финансирање. У протеклих 
10 година реализовано је 
преко 1000 консултација у 
циљу припреме за учешће у 
пројектима. 

Са циљем унапређивања протока информација, подршке и помоћи на тему 
доступних европских фондова и програма, актуелних европских конкурса 
и умрежавања и сарадње јавног и цивилног сектора, Фонд је оформио 
Координационе групе које обухватају све релевантне институције/организације 
од јавног значаја на подручју АП Војводине (општине, градове, покрајинске 
секретаријате АП Војводине, јавна предузећа, фондације, кластере, развојне 
агенције, образовне институције и др.). Координационе групе укључују и 
организације цивилног друштва са циљем јачања сарадње и партнерства 
између јавног и цивилног сектора у процесу европских интеграција.
Представници координационих група обавештавају се о отвореним позивима 
релевантним  за њихове институције/организације и актуелним дешавањима 
у области европских интеграција.  

КООРДИНАЦИОНЕ ГРУПЕ



КАНЦЕЛАРИЈА У БРИСЕЛУ

Канцеларија АПВ у Бриселу је остварила значајну кореспонденцију са 
надлежним ЕУ институцијама у питањима од интереса за АПВ, реализовала 
велики број састанака са представницима других региона и градова у 
Бриселу, спроводила активности у циљу промоције приредних, културних 
и других вредности АПВ као конкурентне инвестиционе дестинације. 
Током протеклих година Канцеларија је своје активности усмерила на  
успостављање и јачање сарадње, разумевања и координације између 
регија и градова ЕУ. 
Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Канцеларија АП Војводине у 
Бриселу, већ традиционално организују пријем у оквиру Европске недеље 
регија и градова у Бриселу, који се одржава у простору Мисије Републике 
Србије при Европској унији и на којем присуствује велики број представника 
европских градова и регија, као и европских институција.

Фонд организује и спроводи посете у општинама и градовима 
на територији АП Војводине усмерене на представнике локалних 
самоуправа, округа, привредних комора, јавних предузећа, невладиног 
сектора и других релевантних институција. Главни циљ ФЕП тура је 
упознавање присутних са могућностима финансирања које нуде ЕУ 
фондови који су на располагању субјектима са територије Војводине.  
Преко 300 радних састанака је одржано у протеклих 10 година. 

ФЕП ТУРЕ

ПРОТОКОЛИ О САРАДЊИ 

Фонд „Европски послови“ АП 
Војводине је у периоду од 2010. 
до 2020. године потписао преко 
45 Протокола о сарадњи, у циљу 
унапређења сарадње, јачања 
и промоције економских и 
административних капацитета у 
региону, усклађивања процеса 
образовања администрације, 
креирања европских пројеката, 
јачања процеса регионалне 
сарадње, промоције, европских 
вредности и регионалне политике,

сарадње у оквиру информисања 
јавности са разним институцијама 
од јавног значаја.



АНТЕНА КУЛТУРА ДЕСКА 
КРЕАTИВНА ЕВРОПА СРБИЈА

Подршка културном сектору и креативним индустријама неопходна је како би 
њихови актери добили шансу да се повежу, остваре сјајне идеје и покажу колико 
је култура заправо жива, флуидна и моћна.
Програм Европске уније Креативна Европа - потпрограм Култура већ годинама 
уназад доприноси промоцији уметника и њиховог рада, омогућава међународне 
сарадње и подстиче здраву конкуренцију, умрежава организације и финансира 
књижевне преводе како би се отклонила језичка баријера и подстакао дијалог и 
културна размена на једном већем плану.
Формирањем Антене Култура Деска Креативна Европа Србија са Министарством 
културе и информисања Владе Републике Србије у оквиру Фонда „Европски 
послови“ Аутономне покрајине Војводине, Србија се уцртала на мапу држава 
које спроводе активности информисања о програму Креативна Европа.
Од момента оснивања, наши запослени држе едукације заинтересованим 
институцијама, пружају савете и техничку подршку потенцијалним апликантима, 
те вредно раде на промоцији програма. На овај начин, не само да се охрабрују 
иновативни пројекти и подстиче заједништво, већ се и рехабилитује култура која 
је, услед недостатка подршке у појединим својим сегментима, успорила са 
развојем.  

За 5 година постојања Антене 
Културе Деска Креативна 
Европа укупно је одржано 19 
инфо дана, 5 семинара, 22 
састанка и конференција, 
преко 100 отворених врата, 
5 Форума, 6 обука и 7 
радионица. 
Kроз програм Креативна 
Европа, Србија је путем 
Култура Деска , Медиа Деска 
и Антене Култура Деска КЕ 
обезбедила 721.551,27 евра.

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија званично је почела 
са радом 1. јануара 2015. године. Седиште је у просторијама Фонда 
„Европски послови“ АП Војводине. Занимљиво је да је ово први пут да 
се канцеларија једног европског програма налази у саставу једне 
покрајинске институције. У сарадњи са Деском, Антена промовише 
савремене концепте међународне сарадње, савремене програмске 
и пословне политике у области културе, јача капацитете домаћих 
установа културе и организација цивилног сектора за међународну 
сарадњу, подстиче интердисциплинарност, интерресорну и 
интерсекторску сарадњу и сарађује са јавним, цивилним и приватним 
сектором, појединцима, неформалним групама и мрежама.


