Комунитарни програми
среда, 07. мај 2014.

Комунитарни програми Учешћем у комунитарним програмима, који представљају важан
инструмент политике проширења Европске уније, Република Србија изграђује и
побољшава техничке и амдинистративне капацитете како би се припремила за чланство у
Европској унији и омогућила примену секторских политика ЕУ.
У претходном буџетском периоду Европске уније (2007–2013), Србија је учествовала у
већем броју програма ЕУ, а Шведска агенција за развојну помоћ SIDA обавила је
евалуацију учешћа Србије у овим програмима. У новом буџетском периоду Европске уније
(2014 – 2020), Србија је наставила учешће у комунитарним програмима.
Република Србија je активно учествовала у следећим комунитарним програмима у
буџетском периоду 2007– 2013. године:
- Седми оквирни програм-ФП7, намењен истраживању и технолошком развоју ( http://
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
);
- Програм Култура 2007-2013 (Culture 2007-2013), намењен сарадњи у области
културе (
http://eacea.ec.europa.eu/culture/ );
- Програм PROGRESS, намењен запошљавању и социјалној политици – ( http://ec.eur
opa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;
;catId=327) ;
- Програм за конкурентност и иновативност – подпрограм за предузетништво и
иновације (CIP EIP) и подпрограм за подршку развоја политике
информационо-комуникационих технологија (CIP EIP) (
http://ec.europa.eu/cip/ , http://
ec.europa.eu/cip/eip/
;
- Програм Fiscalis 2013, намењен сарадњи у области спровођења пореске политике (
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_progra
mme/fiscalis2013/index_en.htm) ;
- Програм Customs 2013, намењен сарадњи у области спровођења царинске
политике (
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/cust
o
ms2013/index_en.htm);
- Програми TEMPUS и Erasmus Mundus, намењени сарадњи у области образовања (
http://www.tempus.ac.rs/
);
- Програм Life-long learning, намењен сарадњи у области доживотног учења ( http://ea
cea.ec.europa.eu/llp/
);
- Програм Омладина у акцији (Youth in action), намењен сарадњи у области
омладинских програма (
http://eacea.ec.europa.eu/youth/ );
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- Програм Safer internet programe, намењен сигурнијем интернету ( http://ec.europa.eu/
information_society/activities/sip/index_en.htm
).

Према информацијама Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), у
Србији је у наведеном периоду из програма ЕУ финансирано 700 пројектних предлога, а
укупна вредност пројеката у којима су главни носиоци биле наше институције износи 84,5
милиона евра. Према проценама, укупна финансијска добит од учешћа Србије у ЕУ
програмима износи најмање 65,2 милиона евра. Корисници ЕУ програма у овом периоду
били су млади, студенти, научници, центри за младе, позоришта, универзитети,
факултети, школе, научни институти, болнице, библиотеке, регионалне агенције за развој,
органи локалне самоуправе, НВО, мала и средња предузећа, јавна и приватна предузећа,
министарства и запослени у пореској и царинској управи.
У новом буџетском периоду Европске уније (2014 – 2020), Србија је отпочела учешће у
следећим комунитарним програмима:
- Хоризонт 2020 (Horizon 2020)– програм за истраживање и иновације http://ec.europ
a.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
;
- Еразмус+ (Erasmus +) – програм за образовање младих http://ec.europa.eu/program
mes/erasmus-plus/index_en.htm
;
- Креативна Европа (Creative Europe) – програм намењен финансирању
транснационалних прпјеката у оквиру културе и стваралаштва
http://ec.europa.eu/pro
grammes/creative-europe/
;
- Европа за грађане и грађанке (Europe for Citizens) – прoгрaм намењен
финансирању пројеката којим се шири боље разумевање Европске уније, њене историје и
различитости
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizensprogramme/index_en.ht
m.
Србија је такође исказала интересовање или се налази у различитим фазама преговања
учешћа и у другим комунитарним програмима: Царине 2020 (Customs 2020), Фискалис
2020 (Fiscalis 2020), Програм за конкурентост малих и средњих предузећа (COSME),
Програм за запошљавање и социјалне иновације (Employment and Social Innovation –
EaSI).
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