Јавни позив за предлоге пројеката за набавку опреме и увођење
услуга за предузетнике, микро и мала предузећа (ЦФП 05-2018)
1. Основне информације
Подршка Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО Програм1 допринеће уравнотеженијем
друштвено-економском развоју Србије, кроз повећање конкурентности и социјалне кохезије у 99
општина у два региона:региону Шумадије и западне Србије, и региону јужне и источне Србије.2
Европска унија (ЕУ) је издвојила 25 милиона евра за реализацију Програма у периоду од 36
месеци. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одабрана је за индиректно
управљање путем позива за изражавање интереса.3
Постоје три резултата која Програм жели да постигне:




Резултат 1: Побољшана технолошка структура малих и средњих предузећа (МСП) и њихова
способност да извозе
Резултат 2: Побољшани услови за пословање кроз ефикасније пружање административних
услуга, боље управљање земљиштем и конкретне инвестиције у инфраструктуру
Резултат 3: Боља социјална кохезија и привлачнија животна средина кроз побољшање
јавне инфраструктуре мањих размера и друштвених односа

Директни корисници ЕУ ПРО су стуктуре локалне управе, домаћа МСП,4 организације цивилног
друштва (ОЦД) и организације за пословну подршку (ОПП). Крајњи корисници су становници 99
општина.
ЕУ ПРО Програм заснован је на Националним приоритетима за међународну помоћ у Републици
Србији 2014–2017, са пројекцијама до 2020. године (НАД)5, који су значајни за процес
придруживања Србије ЕУ и друштвено-економски развој. Активности Програма спроводиће се у
1

Програм је заснован на Локалном акционом документу о развоју Србије у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА) за 2016. хттп://еуропа.рс/еу-ассистанце-то-сербиа/ипа/ипа-2016/?ланг=ен
2
Четрдесет пет општина су из треће и четврте категорије развијености, а 44 из прве и друге. Два региона, Шумадија и
Западна Србија, односно Јужна и Источна Србија, мање су развијени у поређењу са Београдом и Војводином.
3
Позив је организовала Делегација Европске уније (ДЕУ) у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Републике
Србије (СЕИО) у јулу 2016. Критеријуми су се односили на одговарајуће административне, финансијске и техничке
капацитете, као и критеријуме везане за квалитет концепта, укључујући релевантност; доследност у односу на циљеве,
резултате и активности Акције, очекивани утицај; одрживост и исплативост.
4
Израз „МСП“ у овом Позиву обухвата предузетнике, микро и мала предузећа који су дефинисани у члану 6 Закона о
рачуноводству доступног на:
хттп://www.мфин.гов.рс/УсерФилес/Филе/закони/2013/ЗАКОН%20О%20РАЦУНОВОДСТВУ.пдф
5
Доступно на: хттп://www.европа.гов.рс/Доцументс/Хоме/ДАЦУ/12/74/НАД%2020142017%20wитх%20пројецтионс%20унтил%202020%20(енглисх).пдф
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партнерству са Владом Србије, истовремено поштујући националне стратегије, законе и релевнтна
документа о развоју како би се обезбедило национално власништво и помогао развој
националних капацитета.

2. Образложење
Сектор МСП представља важан сегмент српске привреде. Процењује се да МСП чине 99,8%
активних пословних субјеката, да обезбеђују 2/3 запослености и промета у нефинансијском
сектору, учествују са 43,2% у извозу нефинансијског сектора и генеришу 32% српског БДП-а..
Просечан број запослених у МСП је 2,4, што указује на једну од кључних слабости овог сектора у
поређењу за земљама чланицама Европске уније, где је просечан број запослених 4,2. Ово
додатно указује високу фрагментацију и ниску конкурентност српских МСП. Осим тога, свако треће
предузеће послује у сектору малопродаје и сектору велепродаје, док МСП у прерађивачким
индустријама послују у ниским технолошким областима, стварајући производе са ниском додатом
вредношћу што, самим, тим, подразумева слабију тржишну позицију и нижу профитну маржу.
МСП су недовољно оријентисана на извоз: од укупног броја регистрованих МСП, само 4,3% су
извозници.6
МСП у Јужној и Источној Србији имају упола мању продуктивност у поређењу са регионом
Београда, док она у Шумадији и Западној Србији заостају за отприлике 70%.7 Услови за активности
покретања пословања и развој предузећа подједнако су неравномерни, са значајним разликама у
стопама опстанка предузећа. Недостатак нових технологија и развоја нових производа су међу
кључним препрекама у развоју МСП сектора. Штавише, многим предузећима недостају
специфичне вештине и стручна знања која се могу стећи само ван предузећа.. Чак и када неко
МСП развије или унапреди своје производе, недостају му међународне везе, потврде о квалитету
и видљивост њихових производа.Програм ће стога подржавати предузетнике, микро и мала
предузећа да набаве или уведу нове технологије, што би требало да доведе до повећања
продуктивности, смањења трошкова производње, повећаног квалитета, технолошког напретка и
повећања вредности производа, а што би требало да за резултат има побољшање њихове извозне
конкурентности и омогући отварање нових радних места. Програм економских реформи Владе
Србије (ЕРП)8 признаје прогрес који је Србија остварила у побољшању пословног окружења и
смањивању сиве економије. Програм потврђује да и даље постоје бројне препреке, као што је
ограничени приступ финансијама за МСП и предузетнике. Програм такође препознаје побољшања
у вези са индустријским развојем и успостављањем ефикаснијег државног система за
промовисање инвестиција и извоза. Међутим, ЕРП је указао да је за даљи развој потребно
технолошко унапређивање производње, нарочито у секторима у којима држава има конкурентне
6

Стратегија развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015–
2020.хттп://www.привреда.гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2017/01/Стратегија-И-План_енг_последње.пдф
7
хттп://www.привреда.гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2016/09/Известај-О-Стању-МСПП-2014-25-Децембар-2015.пдф
8
хттп://www.мфин.гов.рс/УсерФилес/Филе/стратегије/ЕРП%202017-2019(1).пдф
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предности. Фокус би требало преусмерити на стварање производа са већом додатом вредношћу.
ЕРП је такође потврдио да постоји довољно простора за побољшање система социјалне заштите
унутар постојећег финансијског оквира, препознајући као главне проблеме сиромаштво, низак
квалитет услуга и слабе механизме контроле, праћења и евалуације.
Имајући у виду ову анализу, ЕРП, између осталог, препоручује даље побољшање пословног
окружења и подстицаја за приватне инвестиције, успостављање шема за подршку МСП, наставак
реформи државне администрације и нарочито успостављање транспарентнијег и мање
оптерећујућег парафискалног система.
Овај приступ такође пружа могућност да приватни сектор допринесе већем социјалном утицају9
интегрисањем у свој пословни модел мера друштвене одговорности које позитивно утичу на
локалне заједнице.

3. Циљеви позива
Општи циљ: Допринети повећаној конкурентности МСП у Шумадији и Западној Србији, односно
Јужној и Источној Србији
Специфичан циљ: Повећан тржишни потенцијал, допринос ланцу вредности и отварање радних
места у корисничкимпредузетничким радњама, микро и малим предузећима

4. Предмет позива
Позив обухвата две партије:Партија 1 (ЛОТ1) се односи на новооснована предузећа (регистрована
између 1. јануара 2016. и 31. децембра 2017.), а Партија 2 (ЛОТ2), који се односи на предузећакоја
послују дуже од три и максимално пет година (регистрована између 1. јануара 2013. и 31.
децембра 2015).
Активности које се квалификују за овај Позив обухватају:
i.

Набавкаопреме10у циљу побољшања квалитета постојећих или развоја нових производа,
повећане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом вредношћу,

9

Евалуациони критеријуми обухватају процену очекиваног утицаја пројекта, укључујући елементе додате вредности, као
што су промоција родне равноправности и једнаких могућности, бављење потребама особа и младих са инвалидитетом
и правима мањина. Такође се промовише интеграција мера корпоративне друштвене одговорности (ЦСР) у
интервенцију. Прецизније говорећи, кандидати се подстичу да инкорпоришу ЦСР у своје постојеће интерне политике и
праксе управљања, укључујући и оне повезане са људским ресурсима (стварање прихода, стварање пореске обавезе,
отварање нових радних места, окружење, добротворне активности и помагање свима којима је то потребно итд.) и
предлажу се интервенције кроз које ће се додатно подржати заједнице које зависе од њиховог основног пословања.
10

Само нова опрема подобна је за набавку према овом Позиву заједно са повезаним трошком транспорта, царине и
осигурања. Стандардни софтвер сматра се опремом. Набавка путничких и транспортних возила не квалификује се као
опрема. Минимална вредност неопходне опреме требало би да буде најмање 1.000 евра по јединици.
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подршке увођењу иновација и олакшаног ширења тржишта – што обавезно чини минимум
80% вредности пројекта;
ii.

Увођење услуга11које доприносе побољшању квалитета постојећих или развоју нових
производа, поваћане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом
вредношћу, подршкеувођењу иновација и олакшаном ширењу тржишта – што опционо
чини максимално 20% вредности пројекта.

5. Финансијска расподела и удео у трошковима
Индикативни укупни износ средстава доступан у оквиру овог Позива је 4,5 милиона евра.
ЕУ ПРО Програм задржава право да не додели сва доступна средства.

Минимални и максимални износи бесповратних средстава по појединачном пројекту:
Партија 1 (ЛОТ1): Минимум – 10.000 евра, максимум –20.000 евра
Партија 2 (ЛОТ2): Минимум 10.000 евра, максимум – 30.000 евра, или 50.000 евра за
брзорастућа и извозно оријентисана предузећа12

Учешће корисника у трошковима
Корисници су обавезни да дају готовински удео у трошковима пројекта у следећим износима:
Партија 1 (ЛОТ1): 20% укупних прихваћених трошкова пројекта,
Партија 2 (ЛОТ2): 30% укупних прихваћених трошкова пројекта.

6. Трајање пројекта
Планиране активности пројекта не могу да трају дуже од 12 (дванаест) месеци. Овај период
укључује набавку и инсталацију опреме и, ако је планирано, увођење услуга, као и остваривање
предвиђених резултата пројекта и усвајање коначног извештаја.

7. Видљивост пројекта
Корисници морају да преузму неопходне кораке како би промовисали финансијски допринос
Европске уније.Видиљивост обухвата, али се не ограничава на јасно визуелно препознавање
пројекта на лицу места, учешће у разним медијским активностима и догађајима, укључујући и оне
чија је намера да подигну свест посебне или опште публике о свеукупној подршци Европске уније
Србији. То укључује, али се не ограничава само на телевизијске интервјуе и интервјуе у осталим
медијима, учешће на важним догађајима и релевантним онлајн и личним истраживањима о

11

Услуге које су подобне према овом Позиву обухватају увођење међународних стандарда квалитета, сертификацију и
атестацију набављене опреме, увођење нових технолошких процеса, обуку за употребу опреме или побољшање
технолошких процеса, брендирање производа и развој софтвера. Минимална вредност неопходних услуга требало би
да буде најмање 500 евра по јединици.
12
Критеријуми за брзорастућа и извозно оријентисана предузећа дати су у Одељку о критеријумима опште
квалификованости
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темама у вези са Програмом. У том погледу кандидати морају да се придржавају циљева и
приоритета и да гарантују видљивост ЕУ финансирања.13

8. Критеријуми
Процена и рангирање добијених предлога пројекта биће обављене у складу са следећим
критеријумима, укључујући елиминаторне опште критеријуме квалификованости, евалуацију
концепата и евалуационе критеријуме за комплетну пријаву.

a. Општи критеријуми за учешће
Регистрација








Предузетници и привредна друштва (у даљем тексту „Предузећа“)14 регистрована у
Агенцији за привредне регистре Србије (АПР) и разврстани у микро и мала предузећа15 на
основу финансијских извештаја за 2017. 16
Предузећа регистрована на територији 99 локалних јединица самоуправе у оквиру
Програма17 у два статистичка региона: Шумадији и Западној Србији, односно Јужној и
Источној Србији
Предузећа основана између 1. јануара 2016. и 31. децембра 2017. на неодређени период и
са активним статусом у АПР-у (за ЛОТ1)18
Предузећа основана између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2015. на неодређени период и
са активним статусом у АПР-у (за ЛОТ2)
Предузећа регистрована за производњу или услуге, не рачунајући следеће категорије:

13

Погледати Приручник за комуникацији и видљивост екстерне акција ЕУ које је установила и објавила Европска
комисија на:хттпс://ец.еуропа.еу/еуропеаид/ноде/17974
14
Привредно друштво је дефинисано Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015)
15
Предузетници, микро и мала предузећа описани су у члану 6 Закона о рачуноводству доступног
на:хттп://www.мфин.гов.рс/УсерФилес/Филе/закони/2013/ЗАКОН%20О%20РАЦУНОВОДСТВУ.пдф
16
Извор информација: Статистички анекс за 2017.
17
Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабацу Мачванском округу; Ваљево,
Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб у Колубарском округу; Велика Плана, Смедерево и Смедеревска Паланка у
Подунавском округу; Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац и Пожаревац у
Браничевском округу; Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача, Топола и Крагујевац у Шумадијском округу;
Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја у Поморавском округу; Бор, Кладово, Мајданпек и
Неготин у Борском округу; Бољевац, Зајечар, Књажевац и Сокобања у Зајечарском округу; Ариље, Бајина Башта,
Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице и Чајетина у Златиборском округу; Горњи
Милановац, Ивањица, Лучани и Чачак у Моравичком округу; Врњачка Бања, Краљево, Нови Пазар, Рашка и Тутин у
Рашком округу; Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник и Ћићевац у Расинском округу; Алексинац, Гаџин
Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Сврљиг и Ниш у Нишавском округу; Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље у
Топличком округу; Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот у Пиротском округу; Бојник, Власотинце, Лебане,
Лесковац, Медвеђа и Црна Трава у Јабланичком округу; Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево,
Сурдулица и Трговиште у Пчињском округу
18
Извор информација: оверена фотокопија регистрационих докумената у Агенцији за привредне регистре Србије (АПР)

1

a. Примарна пољопривредна производња (примарна пољопривредна производња
обухвата узгајање усева и узгајање животиња, као и остале сврхе у директној вези
са узгајањем биљака животиња, као и складиштење. Куповина опреме за
обављање паковања, сортирања, обраде и замрзавања, на пример хладњаче или
стакленике)
b. Производња контролисаних супстанци, укључујући:
i. дуванску индустрију
ii. произвођаче алкохолних пића
iii. произвођачеоружја и војне опреме
iv. производњу и трговину нафтом и нафтним производима
v. организацију игара на срећу, лутрије и сличних активности
vi. произвођаче/ дистрибутере свих осталих супстанци/материјала/производа
контролисаних законом
c. Обављање грађевинских радова (међутим, дозвољена је производња грађевинског
материјала)
d. Саобраћај и транспорт
e. Сваки облик трговине, туризма или угоститељства, осим хотела и малих
смештајнихобјеката19
f. Штампање и умножавање аудио и видео снимака, укључујући штампарске услуге
g. Производња челика и синтетичких влакана и експлоатација угља
h. саветодавне услуге, услуге рачуноводства, маркетинг и услуге истраживања
тржишта

Власништво



Предузеће је у већинском домаћем власништву20
Предузеће је у већинском приватном власништву

Број запослених:


Најмање 1 запослени (на крају 2017), укључујући власника

Финансије


Предузећеима нето профит на крају 2017. 21

19

Хотели и мали смештајни објекти квалификоваће се за набавку индустријске опреме, а не намештаја или малих
апарата за домаћинство (беле технике)
20
Неопходан је минимум 51% домаћег приватног власништва. Извори информација: за предузетнике: оверена
фотокопија регистрационих докумената у Агенцији за привредне регистре Србије (АПР) и фотокопија личне карте; за
привредна друштва: Основачки акт привредног друштва (Одлука о оснивању или Споразум о сарадњи са свим
припадајућим амандманима), оверена фотокопија регистрационих докумената у Агенцији за привредне регистре Србије
(АПР)/Јединствена регистрациона пријава оснивања за АПР односно фотокопија личне карте за домаће физичко лице,
фотокопија пасоша за инострано лице
21
Извор информација: Биланс успеха и Биланс стања за 2016.
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Предузећенема негативни капитал
Предузећеније у стечајном или ликвидационом поступку
Предузећередовно исплаћује своје обавезе запосленима и нема непокривена дуговања за
социјалне доприносе
Предузећередовно плаћа доспеле порезе како локалним, тако и националним пореским
управама22
Рачуни предузећа у банци нису били блокирани због непокривених обавеза у периоду
дужем од 40 дана током 2017.

Правна питања






Власник/власници и одговорне особе правног лица нису кривично осуђиване нити се
против њих води кривична истрага23
Предузећу није изречена забрана обављања активности у периоду од две године пре
подношења пријаве24
Предузеће не користи олакшице по истом основу25од других установа или донатора током
периода обављања активности26
Предузећепоседује пословне просторије или има важећи дугорочан уговор о закупу
Предузећене производи ништа што крши законе о ауторским правима, заштитним
знацима или интелектуалној својини27

Остало


Сврха обезбеђивања опреме је у складу са садашњом пословном активношћу

За кандидате Партије 2(ЛОТ2) који задовољавају критеријуме брзорастућег развоја и
извозне оријентације, који се пријављују за средства већа од30.000 евра


Предузећеје извозило своје производе током 2017.28

22

Извор информација: Потврда надлежне пореске управе да је кандидат платио све пореске обавезе до датума
објављивања позива (потврда не сме да буде издата пре датума објављивања позива) – оригинал или оверена копија
потврде
23
Извор информација: Потврда да власник/власници и одговорна особа правог лица нису кривично осуђивани нити се
против њих води кривична истрага – оригинал или оверена копија потврде
24
Извор информација: Потврда да против кандидата није изречена извршна мера забране обављања активности у
периоду од две године пре подношења пријаве
25
Ово обухвата олакшице у набаци опреме и увођење услуга у складу са Програмом. Кандидат може да буде
квалификован за коришћење олакшица од Националне службе за запошљавање приликом ангажовања нових
запослених, на пример
26
Извор информација: Изјава да кандидат не корист олакшице по истом основу од других установа или донатора

током периода обављања активности
27

Извор информација: Изјава да кандидат не производи производе који крше законе о ауторским правима, заштитним
знацима или интелектуалној својини
28
Извор информација: Биланс успеха за 2016. и 2017. или финансијски извештај о извозу за 2016. и 2017. потписан од
стране рачуновође за микро предузећа и предузетнике са простим књиговодством
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Предузеће је 2015. године имало најмање пет запоследних на одређено или неодређено
време и у периоду од 2015. до 2017. године је остварило просечан годишњи раст прихода
од редовне делатности/ пословних прихода или просечан годишњи раст запослених од
минимум 20%29

b. Критеријуми за евалуацију Концепата предлога пројекта
Концепти предлога пројеката ће бити процењени у односу на следеће области:
1. Релевантност и одрживост пословне идеје процена улазних података у вези са
предметом, потенцијално тржиште и очекивани утицај пословне идеје;
2. Капацитети за остваривање пословне идеје процена улазних података у вези са
физичким, људским ресурсима и оперативним, техничким и финансијским капацитетима
кандидата за остваривање пословне идеје;
3. Нацрт и изводљивост пословне идеје процена предложених активности и временског
оквира за њено остваривање.

За евалуацију Концепата предлога пројеката користиће се следећи евалуациони критеријуми:
Критеријум

Релевантност и
одрживост
пословне идеје
(50)

Опис критеријума

Предмет пословне идеје
 Да ли је пословна идеја усклађена са Циљевима Позива, тј.
да ли би могла да допринесе повећању тржишног
потенцијала, да допринесе ланцу вредности и отвори нова
радна места?
 Да ли су предложене активности у оквиру обима Позива, тј.
производна опрема и услуге које подржавају опрему?
 Да ли предлог побољшава квалитет постојећих или
предвиђа развој нових производа?
 Да ли повећава продуктивност?
Потенцијална тржишта за пословну идеју
Постоји ли тржишни потенцијал за пословну идеју? Да ли је

Максималн
и број
бодова

20

10

29

Извор информација: Статистички извештај за 2016. и 2017. или потписани документ који потврђује просечан број
запослених у 2016. и 2017. за предузетнике са простим књиговодством.
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Критеријум

Опис критеријума

Максималн
и број
бодова

тржиште јасно процењено?
Очекивани утицај пословне идеје
 Да ли предлог пословне идеје обухвата допринос ланцу
вредности и отварање нових радних места?
 Да ли предлог садржи посебне елементе додате
вредности, као што су:
20
- промовисање родне равноправности и једнаких
могућности
- потребе особа са инвалидитетом и младих, права
мањина
- увођење иновација
Физички капацитети
10
 Да ли кандидат има адекватне објекте и простор за
инсталацију тражене опреме?
Људски ресурси
10
 Да ли пројектни тим има искуство и стручност за
Капацитети за
остваривање пословне идеје?
остваривање
Оперативни и технички капацитети
пословне идеје
10
 Постоје ли технички захтеви ван пројекта који морају да се
(40)
испуне како би се омогућила реализација пословне идеје?
Финансијски капацитети
 Да ли кандидат има финансијски капацитет за остваривање
10
пословне идеје?
Да ли је кандидат израчунао све релевантне трошкове за
остваривање пословне идеје (нпр. инсталација опреме)?
 Да ли су предложене активности погодне и доследне у
План
односу на очекиване пословне резултате?
активности и
 Да ли је предвиђени временски оквир реалан и да ли
изводљивост
10
обухвата бележење почетних резултата?
пословне идеје
 Да ли је предложена технологија доступна? Постоје ли
(10)
потенцијалне препреке које су узете у обзир и могу се
решити у предвиђеном временском оквиру?
Укупан број бодова
100
НАПОМЕНА: Бодови ће се додељивати на скали 0–10 или 0–20 у вези са јачином и основаношћу
аргумената и квалитетом одговора на питања.
Само кандидати који су остварили укупан резултат од минимум 70 бодова биће узети у обзир за
квалификовање у другу фазу процеса одабира корисника.

1

c. Критеријуми за евалуацијуКомплетног апликационог формулара
Комплетни апликациони формулари које су доставили квалификовани кандидати са позитивно
процењеним Концептима предлога пројеката биће вредновани на основу следећих критеријума
који оцењују очекиване резултате и ефекте, одрживост, друштвени утицај и трошкове.

Област

Критеријуми

Очекивани
резултати и
ефекти (50)

Тржишни потенцијал
 Проширење тржишта – Доказани тржишни потенцијал
на основу анализе тржишта и повећања пословних
прихода
 Усмереност на извоз биће награђена додатним
бодовима
Допринос ланцу вредности
Допринос ланцу вредности процењиваће се путем неколико
фактора:
 Пројектована вредност доприноса ланцу вредности у
првој години након инвестиције
 Позиција у оквиру ланца вредности
 Успостављање сарадње између кандидата и већих
привредних друштава и инвеститора
 Проценат коришћенња сировина из домаће
производње
Повећана ефикасност
Пројекти који доприносе повећаној ефикасности биће
награђени додатним бодовима. Ефикасност ће се процењивати
на основу излаза и улаза за производњу и односа између
доказано смањених трошкова производње (у %).
Отварање нових радних места
Обавезно је најмање једно ново радно место за предузетника
или микро предузеће и два нова радна места за мало
предузеће. Пројекти који стварају додатне послове биће
награђени додатним бодовима. Исто тако, пројекти са
дугорочнијим утицајем на запошљавање биће награђени
додатним бодовима.

Максималн
и број
бодова

10

15

10

10

1

Област

Одрживост
(10)

Друштвени
утицај31 (30)

Критеријуми
Иновације
Пројекти са компонентом иновације биће награђени додатним
бодовима. Иновације ће се процењивати путем следећих
фактора:
 Предлог подразумева увођење ИЦТ технологије
 Предлог предвиђа унапређење производних процеса
Одрживост
Одрживост ће се процењивати на основу способности
кандидата да користи и одржава опрему и да оствари
постављене циљеве у постпројектном периоду. У обзир ће се
узети следећи фактори:
 Да ли ће кандидат имати довољно техничке стручности за
одржавање опреме у оперативној употреби?
 Да ли ће кандидат имати довољно средстава за одржавање
опреме и покривање осталих трошкова проистеклих из
њене употребе (нпр. Одржавање, поправке, тестирање,
осигурање, порез)?
 Какав ће бити утицај на животну средину (нпр. потрошња
енергије, количине отпада, рециклирање)30
Друштвени утицај
 Да ли кандидат има производна постројења у руралној
области?
 Категорија развијености локалне самоуправена територији
где је регистрована пословна делатност
 Да ли је власник пријављеног предузећа жена или млада
особа?
 Да ли предлог предвиђа запошљавање или друге
бенефиције за жене, младе, особе са инвалидитетом или
мањине?
 Да ли предлог обухвата корпоративне друштвено
одговорне активности, тј. Мере које позитивно утичу на
локалне заједнице?

Максималн
и број
бодова

5

10

30

30

Пројекти морају да буду еколошки када је реч о усклађености са постојећом политиком очувања животне средине.
Због тога ће се еколошки утицај процењивати у већем обиму, а не само у оквиру минималних законских захтева.
31
Параметри друштвеног утицаја биће процењени и на основу претходне перформансе, као и пројекција.

1

Максималн
и број
бодова

Област

Критеријуми

Трошкови
(10)

Исплативост
Процена исплативости узеће у обзир користи проистекле из
активности у поређењу са предвиђеним буџетом. Прецизније
говорећи, процена ће обухватити однос између ЕУ ПРО
инвестиције и броја новоотворених радних места.
Удео у трошковима
Минимални удео у трошковима за кориснике Партије 1 (ЛОТ1)
је 20% траженог износа, а минимални удео у трошковима за
кориснике Партије 2 (ЛОТ2) је 30% траженог износа. Кандидати
са уделом у трошковима већим од траженог биће награђени
додатним бодовима.
Укупан број бодова

5

5

100

Само кандидати који су остварили укупан резултат од минимум 70 бодова биће узети у обзир за
доделу бесповратних средстава.
Програм задржава право да посети локације кандидата у циљу потврде информације из пријавних
формулара. Посете могу да подразумевају састанке са одговорним особама и кључним
оперативним и пословним особљем, као и увид у било које просторије/објекте у сврхе које се
односе на пријаву.

9. Поступак за подношење пријава
Подношење предлога пројеката ће се спровести у две фазе:
I.

Прва фаза обухвата подношење Концепата предлога пројекта на основу кога ће се
урадити провера квалификованости кандидата у односу на Опште критеријуме за учешће и
евалуацијапројеката у односу на критеријуме за евалуацију који су дати у претходном
поглављу овог документа.

II.

Друга фаза отворена је само за кандидате који су позитивно оцењени у Првој фази који ће
бити позвани да предају Комплетан апликациони формулар и пратећу документацију.
Друга фаза обухвата додатну процену квалификованости и техничку евалуацију
Комплетног апликационог формулара.

Нацрт Комплетног апликационог формулара је у фази пријаве концепата предлога пројекта дат
информативно. Формулар комплетног апликационог формулара биће достављен у еxцел формату
само кандидатима чији концепти предлога пројекта буду позитивно оцењени уз инструкције о
потребној пратећој документацији.
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a. Обрасци за пријаву концепата предлога пројекта
Подносилац пријаве мора да достави следеце документе на српском језику:
 Попуњен Пријавни формулар за концепт предлога пројекта (Анеx А) у оригиналном wорд
формату и идентичну верзију формулара са потписом овлашћеног лица и печатом
предузеча, скениран и пребачен у ПДФ формат
 Попуњену Изјаву о прихватању услова позива (Анеx Б) са потписом овлашћеног лица и
печатом предузећа, скенирана и пребачена у ПДФ формат

b. Где и како послати пријаву
Попуњени обрасци за пријаву концепата предлога пројекта морају бити предати на следећи
начин:


Искључиво електронским путем на мејл адресу рсоц.апплицатионс@унопс.орг



Апликације морају имати референтни броје позива (ЦФП 05-2018)



Апликације се предају у ПДФ формату (скениран документ са потписом и печатом
подносиоца) заједно са оригиналним документима у wорд формату. Потписани документи
морају бити идентични онима у wорд формату. У случају неслагања потписане верзије ће
се сматрати важећим.



Сви формулари се обавезно морају предати на српском језику.



Укупна величина предатих фајлова у једном мејлу не сме прећи 20 МБ, што је ограничење
УНОПС сервера. Уколико величина фајлова прелази 20 МБ потребно је поделити пријаву у
више мејлова поштујући ово ограничење, уз адекватно именовање у наслову мејла



Све пријаве се морају предати на следећу мејл адресу: рсоц.апплицатионс@унопс.орг По
успешној предаји апликације добићете аутоматски генерисан мејл са потврдом о пријави
апликације



Пријаве морају бити предате најкасније до поноћи 6.јула 2018. Све пријаве које буду
предате након рока неће бити узете у разматрање.



Подносиоцима пријава се препоручује да благовремено поднесу пријаву, јер касне
испоруке због успорене интернет везе или других проблема повезаних са мрежом /
хардвером / софтвером могу довести до дисквалификације апликације. Прихвацене су
само понуде које је примио УНОПС маил сервер пре истека рока.



Захтеви
за
појашњење
морају
бити
упућени
преко
рсоц.цфп.цларифицатионс@унопс.оргнајкасније до 25.јуна 2018. године.

мејл

адресе
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Пријаве поднешене на било који други начин (факсом, поштом или ручном испоруком) као
и пријаве поднешене електронским путем на начин другачији од горе наведеног биће
одбијене. Ручно писане пријаве неће бити прихваћене



УНОПС задржава право да затражи оригиналне верзије поднетих докумената од
подносиоца пријаве

c. Индикативни временски оквир
Активност
Објављивање Позива за предлоге
Одржавање информативних сесија у вези са Позивом
Крајњи рок за подношење Концепата предлога пројекта
Евалуација квалификованости кандидата и евалуација
Концепата предлога пројекта
Крајни рок за подношење комплетног апликационог
формулара
Евалуација Комплетног апликационог формулара
Посете локацијама у циљу упознавања и провере
Одобрење Управног одбора програма
Информације о резултатима Евалуације
Потписивање Уговора

10.

Временски оквир/рок
22. мај 2018.
1–14. јун 2018.
6. јул 2018.
јул–почетак августа 2018.
почетак септембра 2018.
септембар–октобар 2018.
септембар–октобар 2018.
октобар–новембар 2018.
почетак новембра 2018.
средина новембра 2018.

Прилози

Анекс А

Пријавни формулар за Концепт предлога пројекта

Анекс Б

Изјава о сагласности са условима Позива

Анекс Ц

Нацрт Комплетног апликационог формулара
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