
40 2 3,5
милиона евра региона године

Повећање
капацитета
за управљање 
територијалним 
развојем

Регион Шумадије и западне 
Србије и јужне и источне Србије

Подршка Министарству за европске 
интеграције (МЕИ) за дефинисање 
модела интегралног одрживог 
територијалног развоја  (ИОТР)

 Јачање капацитета МЕИ, регионалних 
развојних агенција (РРА) и локалних 
самоуправа (ЛСУ) за спровођење ИОТР

Подршка локалним самоуправама
у припреми стратегија/планова
за ИОТР 

Подршка у спровођењу планова за ИОТР 

Период спровођења
2021-2024.

Национални акциони програм 
ИПА 2020. 

Унапређени приступ 
територијалном развоју Србије

Ефикаснији, делотворнији,
са дугорочним

резултатима

Подршка
економском
расту

Побољшан квалитет услуга које 
ЛСУ пружају инвеститорима
и привреди 

Развој пословне инфраструктуре

Подршка расту младих микро
и малих предузећа

Подршка самозапошљавању 
младих и жена

Подршка за спровођење 
програма стручне обуке и праксе

Унапређење
социјалне
инфраструктуре
и социјалне
кохезије

Унапређење социјалне, 
здравствене, образовне,
спортске, културне и комуналне 
инфраструктуре

Унапређење капацитета јавних 
институција како би се обезбедио 
континуитет рада и пружања 
услуга током кризних ситуација

Допринос уравнотеженијем друштвено-економском 
развоју и друштвеној кохезији у 99 локалних самоуправа

Циљ

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

ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

Министарство за европске интеграције
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



побољшану сарадњу у области развоја између 
националног, регионалног и локалног нивоа

метод мулти-секторског развоја односно синергију 
пројеката/активности у различитим секторима

комбиновање финансијских средстава за 
развој, са националних и локалних нивоа, од 
донатора, међународних финансијских
институција, зајмова и кредита

Трансверзалне теме

Добро
управљање

Дигитална
трансформација

Животна средина
и климатске промене

односно оснаживање
механизaма за управљање

као неопходна подршка
ИОТР систему за Србију

праћење утицаја на
животну средину и природу

у свим програмским 
активностима

подстицај увођењу дигиталних 
технологија и иновација које унапређују 

конкурентност и смањују утицај
на животну средину

euproplus.org.rs

Програм се спроводи кроз пружање техничке подршке и грантове (бесповратну помоћ).
Пројекти се бирају путем јавних позива које у сарадњи са партнерима развија УНОПС
док су грант шеме у складу са интегралним приступом територијалном развоју.

ЕУ ПРО плус уводи интегрални и одрживи приступ  
територијалном развоју који активности заснива
на потребама и потенцијалу циљане територије, 
промовишући координиране иницијативе између 
свих заинтересованих страна и заговара: 

Новине у спровођењу
Побољшани национални, регионални
и локални капацитети за управљање 
интегралним одрживим територијалним 
развојем (ИОТР) и коришћење
кохезионих фондова ЕУ

Већи регионални бруто домаћи производ 
(БДП), омогућене инвестиције и радна места

Повећана конкурентност микро
и малих предузећа

Унапређени квалитет живота грађана 
и грађанки и бољи положај
најрањивијих група 

Очекивани резултати

ЕУ ПРО Плус финансира Европска унија (ЕУ), води Министарство за европске интеграције (МЕИ) и Делегација 
Европске уније  у сарадњи са другим министарствима Владе Србије а спроводи УНОПС.

Корисници програма су Министарство за европске интеграције, 99 локалних самоуправа, регионалне развојне 
агенције, приватни сектор и цивилно друштво. Грађани и грађанке Републике Србије су крајњи корисници
свих програмских активности.

Канцеларија УНОПС-а у Србији
Скерлићева 4, 11000 Београд, Србија

Телефон
+381 (0)11 344 11 06

Факс
+381 (0)11 3344 10 52

Територијалне развојне интервенције претходних програма

ЕУ ПРОГРЕС
16,6 милиона евра

14,1 ЕУ / 2,5 Швајцарска

Европски ПРОГРЕС
24,46 милиона евра

19,6 ЕУ / 4,86 Швајцарска

ЕУ ПРО
25 милиона евра

Финасирала ЕУ

2010. 2014. 2018. 2021.


