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ОПШТИ ПРЕГЛЕД ДРУГОГ 
ПОЗИВА 
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Садржај Програма 

Интеррег-ИПА II Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија направљен је у оквиру Eвропске 
стратегије за паметан, одржив и инклузивни раст и релевантних националних стратешких 

докумената.  
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Структура Прoграма 

1. Подстицање туризма 
и промовисања 

културног наслеђа 

2. Улагање у младе, 
образовање и 

вештине 

3. Заштита животне средине и 
промовисање прилагођавања и 

ублажавања климатских промена, 
превенција ризика и управљање 

ризицима.  



4 

Приоритетне осе и специфични циљеви 

ПО 1: Одрживи 
туризам  
• Туристичка 

атрактивност 
• Прекогранични 

туристички 
производ 

• Умрежавање 
људи 

ПО 2: Млади 
• Вештине и 

предузетништво 
• Умрежавање 

људи 

ПО 3: Животна 
средина 
• Заједничко 

управљање 
ризицима 

• Заштита 
природе 



5 

 
 
 

      ПО 1 

4 713 957 € 

3 367 112 € 

 Млади  Животна средина 

4 040 533 € 
ПО 2 ПО 3 

2 121 602 € 
EU + National co-financing 

Финанцијска алокација/расподела 
 за други позив 

Одрживи туризам 

12 121 602 € 
ЕУ + Национално учешће 
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Прихватљива територија Програма 
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Бугарска: Србија: 

Округ Видин -  

11 општина 

Округ Mонтана -  

11 општина 

Округ Враца - 

10 општина 

Округ Софија - 

22 општине 

Округ Перник-  

6 општина 

Округ Ћустендил-  

9 општина 

Борски округ - 

4 општине 

Зајечарски округ-  

4 општине 

Топлички округ - 

4 општине 

Нишавски округ-  

11 општина 

Пиротски округ-  

4 општине 

Јабланички округ- 

6 општина 

Пчињски округ -  

7 општина 
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Прекогранични ефекат  

Пројекти морају да остваре директан 
прекогранични утицај и користи за пројектне 
партнере, циљане групе и територију обухваћену 
програмом. 
 
Два главна аспекта: 
• позитиван ефекат на организације и појединце, 

који су потенцијални корисници донације и 
учесници у пројектним активностима, односно 
корисници крајњих резултата пројекта; 

• међурегионална или прекогранична корист. 
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Типови пројеката, трајање и буџетска 
ограничења 

 
Приоритетна оса  

 
Специфични циљеви  

 
Врста пројекта 

 
Максимална 

вредност пројекта 
(EUR) 

 
Трајање пројекта 

(у месецима) 

Одрживи туризам 

 
1.1. Туристичка 
атрактивност 

Инвестициони  300.000-600.000 12-24 

1.2. Прекогранични 
туристички производ 

„Меки“ 100.000-200.000 8-15 

 
1.3. Умрежавање људи „Меки“ 75.000-150.000 8-15 

Млади 

2.1.  Вештине и 
предузетништво 

Инвестициони 300.000-600.000 12-24 

„Меки“ 100.000-200.000 8-15 

2.2. Умрежавање људи „Меки“ 75.000-150.000 8-15 

Животна средина 

3.1. Заједничко 
управљање ризицима 

Инвестициони 300.000-600.000 12-24 

„Меки“ 100.000-200.000 8-15 

3.2. Заштита природе 

Инвестициони 300.000-600.000 12-24 

„Меки“ 100.000-200.000 8-15 
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Програмски индикатори 
 

Испуњавање програмских индикатора и 
рангирање пројектних предлога: 

 
• Сваки пројекат мора да допринесе постизању најмање једног 

програмског индикатора; 
• У случају да пројекат допринесе постизању више индикатора, 

може допринети једино оним индикаторима у оквиру 
специфичног циља у оквиру кога је пројекат пријављен; 

• Сваки индикатор треба размотрити у целини;  
• Остваривање сваког идикатора мора бити доказано; 
• Индикатори се односе на пројекат у целини, а не на појединачне 

партнере; 
• Једна активност може да се односи само на испуњење једног 

индикатора. 
 

 
 

Специфични циљ Индикатор Испуњеност 

1.1. Туристичка атрактивност 1.1.1 73% 

1.2. Прекогранични туристички 

производ 

1.2.1 33% 

1.2.2 60% 

1.2.3 88% 

1.3. Умрежавање људи 

1.3.1 0% 

1.3.2 0% 

1.3.3 0% 

2.2. Умрежавање људи 2.2.1 
13% 

3.1. Заједничко управљање 

ризицима 

3.1.1 83% 

3.1.3 60% 

3.1.4 64% 

3.1.5 88% 

3.2. Заштита природе 

3.2.1 0% 

3.2.2 42% 

3.2.3 27% 

3.2.4 27% 
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Програмски индикатори резултата 

Приоритетна 

оса 

     Индикатори резултата  

 „Одрживи 

туризам“ 

• Повећан број посетилаца  у прекограничном региону 

• Повећана заједничка иницијатива у сврху развоја 

одрживог туризма у прекограничном региону  

• Повећано ангажовање заједнице као и свест о одрживом 

коришћењу прекограничних туристичких ресурса 

„Млади“  • Степен задовољства младих у погледу прилика за 

професионално и друштвено остварење у пограничном 

региону (збирни индикатор) 

• Повећање учешћа младих у прекограничним мрежама 

„Животна 

средина“  

• Повећан ниво  спремности за управљање ризицима  

• Подизање капацитета који се односе на заштиту природе 

и одрживу употребу заједничких природних ресурса у 

прекограничном региону 

 

Постизање 
специфичних 

програмских циљева 
треба да допринесе 

остваривању 
резултата 

програмских 
индикатора.  
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ХОРИЗОНТАЛНЕ ТЕМЕ 
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1. Одрживи развој 
 
 

2. Једнаке 
могућности и 
спречавање 

дискриминације  

3. Једнакост 
између 

мушкараца и 
жена  
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Крајњи рок за подношење 
предлога пројеката 

Крајни рок за подношење предлога пројеката:  
23.04.2018, 17:00 часова  

(по локалном времену у Бугарској) 
 

За више информација: 
• Веб-адреса Програма: www.ipacbc-bgrs.eu  
• МРРБ веб-адреса: www.mrrb.government.bg  
• МЕИ веб-адреса: www.mei.gov.rs   
• Портал ЕУ Структурних фондова: www.eufunds.bg  
• Информациони систем за координацију развојне помоћи у 

Републици Србији: 
http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.seio.gov.rs/
http://www.eufunds.bg/
http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx
http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx
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Хвала на пажњи! 
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