
 
Поштована/и, 

Обавештавамо Вас да је Програм Уједињених нација за развој (УНДП) расписао отворени, 
вишегодишњи Јавни позив за иновативна решења за зелену транзицију српске 
привреде, за подношење пројектних идеја (Concept Note) за иновативна решења којима се 
доприноси зеленој трансформацији у једној од пет области Зелене агенде: 

1. Одговори на климатске промене, декарбонизација, енергетска ефикасност и 
смањење индустријских емисија; 

2. Циркуларна економија за ресурну ефикасност и индустријску симбиозу; 
3. Смањење загађења са акцентом на квалитет ваздуха; 
4. Заштита и инвестирање у биодиверзитет и екосистеме; 
5. Одрживи прехрамбени системи за рурални развој. 

Јавни позив је објављен у оквиру пројекта ,,ЕУ за Зелену агенду у Србији''.  

На јавни позив могу да се пријаве: јавна и приватна предузећа, истраживачке 
институције, организације цивилног друштва, локалне самоуправе, управљачи заштићених 
подручја као и удружења пољопривредника и задруге, појединачно или удружено, у 
конзорцијуму. Најбољи пристигли предлози пројектних идеја добиће менторску и 
техничку подршку за даљи развој својих идеја у предлоге пројеката, а за 
најуспешније међу њима биће обезбеђено суфинансирање. Вишегодишњи отворени 
јавни позив ће бити отворен до краја 2026. године (или расположивости средстава), а 
пристигле пријаве ће се оцењивати и бирати у неколико циклуса.  

Рок за подношење пројектних идеја у оквиру првог циклуса је 31. март 2023. године 
до 17 часова. Текст јавног позива за Смерницама за конкурисање може се преузети на 
следећим линковима: 

EU za Zelenu agendu u Srbiji и United Nations Development Programme (undp.org). 

За све заинтересоване кандидате биће организовани инфо-дани у следећим терминима: 
15. марта и 24. марта (у хибридном облику), као и 19. априла (за други циклус пријава). 

За све информације, можете да контактирате тим УНДП-а који спроводи пројекат „ЕУ за 
Зелену агенду у Србији“ путем и-мејла: zelena.agenda.rs@undp.org или путем телефона: 
063 1018 079. 

Срдачан поздрав, 

 

 

 

ДВМ Спец. Јасна Стевановић 

Виши саветник у Удружењу за сточарство и прераду сточарских производа 

 

Т: +381 11 33 00 977 М: +381 66 875 1281 | Ф: +381 11 33 00 943 

Е: jasna.stevanovic@pks.rs | stocarstvo@pks.rs 

Ресавска 15 | 11000 Београд | пкс.срб 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzelena-agenda.euzatebe.rs%2Frs%2Fkonkursi&data=05%7C01%7Cradovan.nikcevic%40undp.org%7C562b96ba09fc4be79f5708db1e502427%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638137101765440022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwsfVZixHckYuuSBg072NwSSnuwz%2BS4UCiWYyNaR0oE%3D&reserved=0
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