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Пријава се попуњава на српском језику а сажети приказ предлога пројекта мора бити
описан на оба језика, српском и енглеском. Важно је да прецизно и јасно одговорите на сва
питања. Приликом попуњавања обрасца пријаве, водите рачуна да је простор за одговор
на нека питања ограничен, и да је то јасно назначено.
Пријаве се подносе преко Интернет портала који је доступан на следећој Интернет
страници: zelena-agenda.euzatebe.rs до 29. априла у 17:00 часова.
Молимо да уз пријаву приложите и следећа документа:
•

•
•

Доказ о претходном искуству у релевантним секторима (списак реализованих
пројеката, уколико је применљиво), и појединачне CV-еве, како за носиоца пројекта
тако и за чланове тима (остале учеснике-подносиоце пријаве) са јасно назначеним
улогама у развоју и имплементацији пројекта (укључујући ауторство/ко-ауторство);
Нацрт споразума о партнерству (уколико је применљиво);
Изјава о прихватању обавезе суфинансирања.

Важно:
• Водите рачуна да коначну и комплетну верзију пријаве поднесете пре истека
утврђеног рока.
• Приликом попуњавања обрасца, узмите у обзир релевантне критеријуме за
оцењивање!
Детаљи пријаве
Назив пројекта
Унесите пун назив пројекта
Главна област/сектор у складу са
циљевима Јавног позива
Трајање пројекта
(у месецима)
Главни носилац пријаве
Назив главног подносиоца
Навести пун регистрован назив главног
пријаве
подносиоца пријаве
Контакт подаци главног
Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил
подносиоца пријаве
адресу и број телефона особе за контакт
Остали подносиоци пријаве (уколико је применљиво)
Назив подносиоца пријаве
Навести пун назив, тип организације/институције
Особа за контакт
Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил
адресу и број телефона особе за контакт
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Кратак опис пројектне идеје
Молимо вас да дате кратак опис
предлога пројекта, укључујући
оквир и циљ/еве пројекта
Ограничење је до 300 речи (до 300
речи на српском и до 300 речи на
енглеском језику)
Опис пројекта
Детаљан опис пројекта
Ограничење је до 2000 речи

Шта је иновативно у вашем
пројекту?
Ограничење је до 1000 речи

Који су ризици за успех пројекта и
каква је стратегија носилаца
пројекта у погледу управљања
ризицима?
Ограничење је до 200 речи

У оквиру кратког описа предлога пројекта
потребно је дати довољно информација из којих
се може видети јасно схватање изазова и општег
циља јавног позива. Потребно је и јасно објаснити
на који начин ће пројекат постићи свој/е циљ/еве.

Који специфични изазов у вези с климатским
променама и циркуларном економијом пројекат
жели да реши?
Опишите приступ (технички, технолошки,
пословни модел, итд.) и методологију које ваш
пројекат има намеру да примени у решавању
главног изазова.
Опишите како ћете применити принципе
циркуларне економије у Вашем предлогу.
Које је очекивано смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште до којег ће доћи
применом вашег предлога пројекта (потенцијал
смањења емисија гасова са ефектом стаклене
баште)? Такође објасните примењену
методологију.
Потребно је да подносиоци пријаве размотре нека
од ових питања: Који су то иновативни елементи
предложене идеје? Да ли пројекат представља
имплементацију неке постојеће идеје у новом
оперативном окружењу, итд.? Зашто ће ваша
иновација бити успешнија у решавању одређеног
проблема у односу на неки други, стандарднији
приступ?
Идентификујте главне ризике и неизвесности у
погледу успешног извршења пројекта и како ће
пројекат ублажио ове ризике.
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Право интелектуалне својине
Ограничење је до 200 речи

Молимо вас да прецизно наведете право
интелектуалне својине или опишите модел у коме
ће се ова права решавати. Такође потврдите
одсуство правних спорова који постоје или могу да
произилазе из права интелектуалне својине.
Да ли пријављени учесници у
Опишите претходно искуство и улогу чланова свог
пројекту имају вештине и искуство тима.
да спроведу предложени
Опишите претходно спроведене
пројекат?
пројекте/активности у областима које су
Ограничење је до 500 речи
релевантне за овај јавни позив.
Пројектне активности (укључујући
рокове – динамику спровођења
активности)
Ограничење је до 500 речи

Очекивани утицај и резултати
Ограничење је до 500 речи

Родни приступ
Ограничење је до 300 речи

Наведите активности које су неопходне да би се
спровео предложени пројекат, објасните како се
исте уклапају у ваше постојеће активности и
пословање.
Објасните на који начин ће бити укључена локална
заједница.
Опишите најважније утицаје и резултате пројекта.
Објасните ефкт примене принципа циркуларн
економије.
На који начин ће пројектне активности утицати на
стварање карбонски неутралне заједнице?
На који начин ће подносилац/подносиоци пројекта
обезбедити одрживост резултата пројекта и утицај
који је учињен.
На који начин ће пројекат утицати на рањиве групе
(млади, жене, маргинализоване групе)?
Објасните приступ за укључивање родне
перспективе, уз уважавање комплементарних
улога жена и мушкараца, у циљу постизања родне
равноправности.
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Очекивани буџет пројекта

Назначите очекиване пројектне трошкове у USD
валути (у складу са планираним активностима и
коначним циљем). Укупан буџет пројекта и
структура трошкова морају да буду реални и у
складу са предложеним активностима.
Јасно прикажите допринос пројектних партнера.
На који начин ће бити осигурана средства за
реализацију пројекта (наведите изворе, структуру
и сву документацију којом се ово доказује)?
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Критеријуми за оцењивање и бодовање
Критеријум

Максималан
број бодова

Опис

Идеја предлога

10

Да ли су основне информације јасне, укључујући и
усклађеност циљева са расписом овог Јавног позива?

Иновативност

10

Принципи циркуларне
економије, ефикасног
трошења ресурса и
индустријске
симбиозе

15

Квалитет и
утемељеност идеје

10

Локални утицаји на
животну средину и
друштво

15

Да ли се пројекат може сматрати иновативним у односу на
постојеће решења у Србији_ Да ли су концепт, технологија и
приступ јасно описани?
Који принципи циркуларне економије ће бити примењени у
предлогу пројеекта?
Да ли јe пројекат фокусиран на један сегмент, или на
целокупан животни циклус производа / процса производње?
Које технологије, пословни модели, производи или услуге
циркуларнe економије ће бити примењени?
На који начин пројекти доприносе спровођењу националног и
европског стратешког и регулаторног оквира у области
управљања отпадом, у поглду метода, али и резултата?
Који је ниво тхничке припремљености пројекта?
Колико добро пројекат може да се позиционира на тржишту, у
контексту расположивих сировина и потенцијалних клијената
/ конкуренције?
Који су други утицаји пројекта на животну средину и друштво
који се ће се остварити на локалном нивоу?
На који начин се предложено решење бави приоритетима
везаним за циркуларну економију на националном и
локалном нивоу?
На који начин се предложеним решењем утиче на младе,
жене и / или маргинализоване групе?
Какав је краткорочни и дугорочни утицај пројекта на локални
развој и запошљавање?

Оперативни и
управљачки
капацитети

15

Одрживост и
репликабилност

10

Буџет пројекта

15

Да ли подносилац пријаве поседује релевантне вештине,
стручност, искуство и ресурсе за успешну имлементацију
пројекта у предвиђеном року. Уколико је потребно, да ли је
обезбеђена неопходна екстерна експертиза/стручност?
Да ли пројекат има потенцијал да се даље развија и да га
примене друге заинтересоване стране у Србији?
Да ли су пројектни трошкови реални, односно да ли
планирани трошкови одговарају предложеним активностима
и циљевима?
Колики је износ суфинансирања од стране подносиоца
пројекта у односу на укупан буџет неопходан да реализацију
пројектних активности?
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Укупно

100
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