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EU PRO представио јавни позив у Kраљеву
Развојни програм EU PRO одржаo je у граду Kраљеву информативну сесију
о јавном позиву за доделу бесповратних средстава предузетницима и
предузетницама и микро и малим предузећима за који је Европска унија (ЕУ)
определила 4,5 милиона евра како би допринела повећању конкурентности
локалне привреде у Региону Шумадије и западне Србије и Региону Јужне и
источне Србије.
Циљ информативне сесије је да се заинтересовани предузетници и
предузетнице упознају са програмом подршке и неопходним корацима - од
пријављивања, преко учешћа на јавном позиву и критеријума за избор пројеката
до добијања бесповратних средстава за унапређење пословања.
Позив је отворен до 6. јула 2018. године, а право учешћа имају
предузетници и предузетнице, микро и мала предузећа регистрована у 99 градова
и општина укључених у програм EU PRO, која се примарно баве производњом
или пружају ИТ услуге, а основана су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2017.
године.
Према речима Оливере Костић, менаџерке Сектора за мала и средња
предузећа EU PRO програма, интересовање за овај трогодишњи програм који се
спроводи од почетка године је јако велико. Право учешћа првенствено имају
предузећа регистрована за производњу, на територији која је укључена у програм,
а важан критеријум је да су млађа од пет година. Позив је подељен у две партије –
предузећа регистрована 2016. и 2017. имају право да конкуришу за средства до
20.000 евра, а она која су регистрована између 2013. и 2015. конкуришу за
средства до 30.000 односно до 50.000 евра, уколико су извозно оријентисана или
брзорастућа.
„Циљ је да се унапреде производи, уђе у производњу нових производа са
високом додатом вредношћу, да се унапреди продуктивност. Позитивно ће бити
вредновани они предлози пројеката који имају позитиван утицај на ширу
друштвену заједницу - осим што ће та предузећа запослити нове људе из своје
локалне заједнице, у свом пословању ће узети у обзир и добробит заједнице – да
ли имају позитиван утицај на друга предузећа у региону, на који начин организују
производњу, узимају ли у обзир потребе рањивих група“, објаснила је Оливера
Костић, менаџерка сектора за малаи средња предузећа EU PRO програма.
Заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић је истакла да је наш
град други пут домаћин програму EU PRO, након представљања програма на које
може да аплицира локална самоуправа. Врло је битно да помогнемо, у сваком
моменту будемо на располагању привредницима, малим и средњим предузећима
– сматра заменица.
„Када немате добру и правовремену информацију, деси се да новца има,
али се не аплицира, не конкурише се, и тај новац се не добије. Наша мала и
средња передузећа, привредници, биће у могућности да сазнају појединости,
аплицирају и, ако све буде у реду, и добију та средства, бесповратна, која нису
мала. Ако се ради о предузећима која су у развоју, и те како значе та средства из

буџета ЕУ. На нама је да им представимо могућности које имају, а на њима да ли
желе да конкуришу и на који начин“, рекла је заменица градоначелника Краљева
Марица Мијајловић.
Активности EU PRO -а, програма који доприноси равномернијем друштвеноекономском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра.
Активности на терену спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне
услуге (УНОПС).
Информативна сесија у Kраљеву је одржана уз подршку Регионалне
агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, а EU PRO
ће представити позив и у Новом Пазару, Ужицу, Смедереву, Зајечару, Нишу и
Лесковцу.
Више информација о позиву, критеријумима за избор корисника, начину
конкурисања, као и документација за пријављивање, доступни су на веб сајту EU
PRO

