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УВОД
Јавни позив у форми изазова за подношење предлога објављује се у оквиру
пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији “, који, уз финансијску подршку Европске
уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи
Програм УН за развој у сарадњи са амбасадом Шведске и Европском
инвестиционом банком. Позив је у оквиру Стуба 1: Декарбонизација,
енергетска ефикасност и смањење индустријских емисија.
Циљ пројекта је да допринесе ефикасном, инклузивном и одрживом
спровођењу Зелене агенде за Западни Балкан (ЕК, 2020. линк) и њеног
Акционог плана (линк) у Републици Србији, кроз ангажовање
свих
заинтересованих страна. Овај циљ ће се остваривати кроз подршку припреми
докумената јавних политика, изградњу капацитета, размену знања, заједничко
учење, спровођење кампања подизања јавне свести, као и Јавне позиве у форми
изазова за иновативне пилот пројекте који ће допринети зеленој транзицији.
На овај начин пројекат ће допринети зеленој трансформацији и
декарбонизацији привреде и друштва у Србији. Пројекат ће такође допринети
остваривању циљева Споразума из Париза, смањењу загађења животне
средине (ваздуха, земљишта и воде) и подржаће усклађивање регулаторног
оквира Србије с правним тековинама ЕУ у следећих пет стубова Зелене агенде:
1.
2.
3.
4.
5.

декарбонизација, енергетска ефикасност и смањење индустријских емисија
циркуларна економија за ресурсну ефикасност и индустријску симбиозу
смањење загађења животне средине са фокусом на квалитет ваздуха
заштита и инвестирање у биодиверзитет и екосистеме
одрживи прехрамбени системи и рурални развој.

Позив у форми изазова ће подржати реализацију мера предвиђених законским
и стратешким оквиром, попут Закона о климатским променама, Закон о
коришћењу обновљивих извора енергије (ОИЕ) и Закона о енергетској
ефикасности и рационалном коришћењу енергије, као и Националног програма
у области квалитета ваздуха. Између осталог, пројекат подржава спровођење
Закона о енергетској ефикасности и рационалном коришћењу енергије (Закон
о ЕЕРУ), чл. 9, 13, 14 и 53 који се односе на коришћење информационог система
за енергетски менаџмент (ИСЕМ). Обвезници система енергетског менаџмента
су предузећа и јавна предузећа чија је основна делатност у сектору производње,
трговине и услуга, ако имају годишњу потрошњу енергије већу од количине
коју пропише Влада, јединице локалне самоуправе и градске општине са више
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од 20.000 становника према последњем попису и органи државне управе, други
органи и организације Републике Србије, органи и организације аутономне
покрајине и организације за обавезно социјално осигурање.
У контексту усклађивања с политикама ЕУ и новим циљевима у области
одрживе енергије и смањења емисија загађујућих материја у ваздух, ова
иницијатива успоставља основни екосистем за покретање трансформативне
промене, подржава даљи развој иновација, обезбеђује неопходне ресурсе и
подстиче одржива партнерства за постизање зелене трансформације привреде
и индустрије у Републици Србији.
Јавни позив у форми изазова за декарбонизацију привреде и смањење
загађења животне средине пружиће професионалну техничку подршку
(„подршка за акцелерацију“) и суфинансирање засновано на учинку, за
иновативне пројектне идеје и пословне моделе који доприносе зеленој
трансформацији привреде и индустрије уз истовремено смањење емисије
гасова са ефектом стаклене баште и других штетних емисија. Изазов има за циљ
уклањање неких од најзначајнијих препрека за зелену трансформацију и
декарбонизацију јавног и корпоративног сектора, као што су: недостатак
инвестиција, подстицајних мера и одрживих пословних модела, праћени
недостатком политика које промовишу синергију између напора да се смање
емисије гасова са ефектом стаклене баште и друге штетне емисије у животну
средину.
Овај позив у форми изазова такође промовише стратешко партнерство између
јавног и приватног сектора у циљу тестирања нових приступа везаних за
зелену трансформацију и декарбонизацију. Подршка коју пружа овај позив
укључује смернице за предузећа дуж целог ланца вредности, као и унапређење
прилика за инвестиције приватног сектора. Штавише, један од очекиваних
резултата овог позива је даља промоција гарантних програма за комерцијалне
зајмове и друга задуживања за зелене инвестиције и развој низа зелених
инвестиционих пројеката.
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ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ САСТОЈИ ОД ДВЕ КОМПОНЕНТЕ (ПОД-ИЗАЗОВА)
1 – ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДЕ применом нових пословних модела,
технологија или дигиталних решења с примарним циљем да се смање емисије
гасова са ефектом стаклене баште у следећим секторима:
-

тзв. „EU ETS сектор“ - области привреде и предузећа која ће бити обухваћена
Директивом ЕУ о трговини емисионим јединицама гасова са ефектом
стклене баште: производња електричне енергије и топлоте, енергетски
захтевни сектори индустрије укључујући рафинерије нафте, челичане и
производњу гвожђа, алуминијума, метала, цемента, креча, стакла, керамике,
целулозе, папира, картона, киселина и органских хемикалија за широку
потрошњу (тј. EU ETS оператери), укључујући и обвезнике система
енергетског менаџмента

-

„не-ETS сектор“ - све остале области привреде и предузећа која неће бити
обухваћена Директивом ЕУ о трговини емисионим јединицама гасова са
ефектом стаклене баште: саобраћај, зградарство, пољопривреда,
управљање отпадом, итд.

2 – СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА за оператере који подлежу
обавезама према Директиви о индустријским емисијама, тзв. Интегрисано
спречавање и контрола загађења, а кроз улагања у примену најбољих
доступних техника (енгл. Best Available Technologies-BATs, BAT reference
documents-BREFs) у циљу преласка на чисту технологију и унапређења ресурсне
и енергетске ефикасности.
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ЈАВНИ ПОЗИВ У ФОРМИ ИЗАЗОВА ЗА ИНОВАТИВНЕ ПРЕЛОГЕ
ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ДЕКАРБОНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДЕ
И СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Очекивани типови пројеката:
ПОД-ИЗАЗОВ 1 – ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДЕ
1. Пројекти који примењују нове технологије или промовишу нове
примене постојећих технолошких решења (први такве врсте у Србији) за
смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште
2. Нови/побољшани
пословни
организације/производње

модели

или

процеси

3. Нови пословни модели који промовишу декарбонизацију
4. Модели, технологије или методе смањења емисија гасова са ефектом
стаклене баште, побољшања ресурсне и енергетске ефикасности
5. Зелена и одрживија саобраћајна мрежа; која саобраћајне операције чини
ефикаснијим и смањује емисију угљен-диоксида
6. Пројекти урбанистичких решења, укључујући изградњу, реконструкцију
и ревитализацију објеката.
ПОД-ИЗАЗОВ 2 – СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Усклађивање са закључцима о најбољим доступним техникама (за секторе
и хоризонтално) / референтним документима о најбољим доступним
техникама (енгл. Best Available Technologies-BATs, BAT reference documentsBREFs).

ДОДАТНИ АСПЕКТИ КОЈЕ ТРЕБА УЗЕТИ У ОБЗИР ПРИ ПРИПРЕМИ
ПРОЈЕКТА
ПОД-ИЗАЗОВ 1:


Решавање друштвених изазова (родна равноправност, маргинализоване
групе, незапосленост, итд.) - уколико је препознато у оквиру пројекта, треба
представити и објаснити ефекте;
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Развој решења која се могу даље проширити или користити као модел за
репликацију. Потребно је представити и објаснити опције и планове
проширења/репликације;
Потребно је представити партнерства која доносе додату вредност пројекту
доприносећи системској зеленој трансформацији и објаснити ефекте;
Захтеви за енергетску ефикасност које треба испунити морају бити у складу
са Законом о ЕЕРУ. Потребно је посебно објаснити аспект ЕЕ (размотрити
разне опције за унапређење ЕЕ) и треба представити смањење потрошње
енергије које би се постигло датим пројектом.
Модели одржавања градске/сеоске инфраструктуре који промовишу
декарбонизацију, ако, на пример, модели побољшавају степен енергетске
ефикасности јавних објеката – како би се постигао виши ниво ЕЕ од оног
који прописује Уредба.
Новоизграђеним зградама треба да буде издат сертификат категорије Б или
А, у складу с Правилником који прописује издавање сертификата о
енергетским својствима зграда. Зграде које се реновирају треба да обухвате
побољшање за најмање 2 класе енергетске ефикасности у поређењу са
основном класом ЕЕ. И нове и обновљене зграде треба да садрже најмање
једну од следећих технологија: котао на биомасу, топлотну пумпу, котлове
са рекуперацијом отпадне топлоте, ефикасну комбиновану производњу
топлотне и електричне енергије, соларне фотонапонске панеле или соларне
колекторе. Све зграде које имају системе централног/даљинског грејања
морају имати термостатске вентиле и пумпу с променљивом брзином;
Никаква замена система грејања није дозвољена осим ако зграда није већ у
класи Ц или пројекат не укључује мере на омотачу зграде како би се
обезбедило постизање захтеваног нивоа ЕЕ;
Усклађеност с најбољим доступним техникама/референтним документима
о најбољим доступним техникама ће се разматрати приликом доделе
додатних поена за предлоге и у оквиру овог под-изазова;
Примена нових јавних политика, планирање транзиције ка чистој енергији
и иницијатива везаних за паметне градове.

ПОД-ИЗАЗОВ 2:
 Релевантност предложеног пројекта за смањење емисија у животну средину
и побољшање квалитета ваздуха;
 Смањење штетних емисија у ваздух, воду, земљиште, чиме се побољшава
квалитет животне средине;
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Изложеност утицају прекограничног пореза на CO2 (енгл. Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBAM)1 –предлог треба да објасни како смањује
утицај на увођење прекограничног пореза на CO2;
Развој решења која се могу даље проширити или користити као модел за
репликацију. Потребно је представити и објаснити опције и планове
проширења/репликације;

 Претходно искуство у имплементацији најбоље доступних техника.
ПРОЦЕС ПРИЈАВЕ
Заинтересовани кандидати се пријављују на интернет страници:
https://zelena-agenda.euzatebe.rs попуњавајући АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР поједностављени пројектни предлог који описује иновативно техничко
решење или бизнис модел и приступ његовој реализацији који је заснован на
подацима и поткрепљен информацијама. Потребно је пружити информације о
циљевима, кључним активностима, очекиваним резултатима и утицају и
детаљан буџет. Тамо где је то могуће, додатне информације могу да се приложе
кроз посебне документе - прилоге. Одабрани кандидати имаће прилику да
учествују у пројектном Акцелератору, и добију додатно менторство и техничку
подршку.

EВАЛУАЦИЈА И ОДАБИР ПРОЈЕКАТА
Ко све може да се пријави?
ПОД-ИЗАЗОВ 1: а) Јавна предузећа и приватна привредна друштва која
подлежу Директиви ЕУ о трговини емисионим јединицама емисија гасова са
eфектом стаклене баште (EU ETS – emissions trading system2) – односно,
подлегаће издавању дозволе за емисије гасова са ефектом стакелене баште, у
складу са Законом о климатским променама, б) сва друга јавна предузећа и
приватна привредна друштва који не потпадају под „EU ETS“, али су вољна да
смање свој угљенични отисак.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Deal-carbon-borderadjustment-mechanism-_en
2 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/union-registry_en
1
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ПОД-ИЗАЗОВ 2: Јавна предузећа и приватна привредна друштва која су
обавезна да прибаве интегрисане дозволе, укључујући и привредна друштва с
поднетим или одобреним захтевима за водну и употребну дозволу на дан
подношења пројектног предлога.
Подносиоци пријаве морају бити регистровани у Србији, у складу са
националним законодавством. У случају да реализација предложених
активности по закону захтева регистрацију за обављање одређене пословне
делатности или поседовање дозвола, подносилац пријаве мора се тога
придржавати.
Подносилац пријаве може се пријавити самостално или у конзорцијуму. Ако се
пријављује у конзорцијуму, водећи подносилац пријаве мора бити јасно
назначен као представник Конзорцијума и контакт особа за сва питања у вези
са пријавом. Водећи подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава
обезбеђених у оквиру пројекта.
Подносиоци пријава могу поднети до две пријаве као водећи подносилац
пријаве по сваком под-изазову и могу учествовати у неограниченом броју
пријава у својству члана конзорцијума у оквиру овог Јавног позива.
Напомена: Научно-истраживачке институције и организације могу да се
пријаве као чланови конзорцијума, у сарадњи јавним предузећем и/или
приватним привредним субјектом (у изузетним случaјевима могу бити и
водећи партнер конзорцијума).
Важна напомена: Пријаве неће бити прихваћене од организација које се баве:
1) производњом, продајом или дистрибуцијом дувана или дуванских
производа; 2) производњом алкохолних пића; 3) производњом оружја.
Све квалификоване пријаве примљене током фазе подношења пријава биће
прегледане у погледу комплетности и усклађености с циљевима и
критеријумима овог позива, оцењене од стране независне комисије стручњака
и коначно потврђене од стране управног одбора пројекта.
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ВРЕМЕНСКИ ОКВИР И ВАЖНИ ДАТУМИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПРИЈАВА И ОДАБИРА ЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈУ
29. април 2022. године
17. мај 2022.године
25. мај 2022. године

ОТВАРАЊЕ ПОЗИВА

ИНФО ДАНИ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

1. јун 2022. године

(хибридне или виртуелне консултације)

20. јун 2022. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

7. јул 2022. године

ПРОЦЕС ОЦЕЊИВАЊА И ОБЈАВЉИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА

ФАЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ
јул 2022 – јул 2023. године

Менторство, обуке, тренинзи и вебинари

СПРОВОЂЕЊЕ (1. ФАЗА)
новембар 2022. године

Одабир до 3 најспремнија пројекта и
потписивање уговора о суфинансирању

децембар 2022 – децембар 2023.

СПРОВОЂЕЊЕ најспремнијих пројеката
+ припремљено најмање седам (7) исплативих
инвестиционих пројеката за примену чистих
технологија у индустрији

ОДАБИР И СПРОВОЂЕЊЕ (2. ФАЗА)
јун 2023. године
јул 2023 – јул 2024. године

По одобрењу додатних средстава, одабир до 6
најспремнијих пројеката и потписивање
уговора о суфинансирању
СПРОВОЂЕЊЕ додатних пројеката
+ припремљено најмање три (3) додатна
исплатива инвестициона пројекта за примену
чистих технологија у индустрији
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ФАЗА ПРИЈАВЕ
ПРИЈАВЕ ЋЕ БИТИ ОТВОРЕНЕ ОД 29. АПРИЛА ДО 20. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ
Кандидати су у обавези да попуне АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР који је доступан
и на интернет страници: https://zelena-agenda.euzatebe.rs и поднесу га пре
истека назначеног рока. Искључива одговорност подносиоца пријаве је да
обезбеди тачне информације које ће доставити у пријави.
Програм УН за развој задржава право да затражи додатну документацију као
део пријавног процеса, у зависности од комплексности или специфичности
пријаве и пословног модела.
Заинтересовани кандидати су позвани да учествују у инфо данима који ће
бити организовани 17. маја, 25. маја и 1. јуна 2022. године.
На које категорије делимо пројекте?
На основу финансијског плана и укупне вредности буџета пројекта, предлоге
пројеката делимо на три категорије:
Под-изазов 1 пројекти у
оквиру „EU ETS сектора“
Под-изазов 1 пројекти у
„не-EU ETS секторима“

30% укупне инвестиције, али не више од EUR 175,000

Под-изазов 2

40% укупне инвестиције, али не више од EUR 205,000

30% укупне инвестиције, али не више од EUR 45,000

ВАЖНА НАПОМЕНА О СУФИНАНСИРАЊУ: Сви пројекти за које се наводе други извори
суфинансирања, било путем банкарских зајмова или других извора финансирања
(грантови, мултилатерални фондови, приватне инвестиције, кредити итд.), до краја
фазе акцелерације морају да поднесу уговор са банком и / или други документ којим
потврђују наведену обавезу суфинансирања. Такође, важно је напоменути да већ у
пријавном обрасцу морају да се јасно назначе очекивани (или већ постојећи) извори
финансирања и суфинансирања. Уколико је изводљиво, подносиоци предлога
пројеката могу то потврдити писмима о намерама или меморандумима о сарадњи,
банкарским гаранцијама, или другим гарантним шемама. Вредност појединачног
суфинансирања које подносилац пројекта може да добије по основу овог Јавног позива
биће дефинисана на основу процене трошкова и добити (eng. Cost-benefit analysis) и
очекиваних утицаја/резултата самог пројекта.
Само оператери који подлежу обавезама према Директиви о индустријским емисијама,
који су већ добили, поднели пријаву или су у процесу комплетирања пријаве могу
потписати уговор о суфинансирању након фазе акцелерације.
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У случају под-изазова 1 и приступа декарбонизацији укључујући изградњу нових
зграда, грант за суфинансирање може покрити само разлику инвестиционих трошкова
између класе Ц која је прописана уредбом и класе Б или А.

Права интелектуалне својине
Подносилац ће приложити писану потврду, уз своју пријаву, којом потврђује да
поседује сва права интелектуалне својине која су неопходна за постизање пројектних
циљева или ће доставити потврду о начину на који ће се та права остварити, у складу
са пројектним циљевима. Даље, подносилац пријаве је у обавези да потврди да из
иновативне идеје није произашао ниједан спор у вези са правом интелектуалне
својине. У случају конзорцијума, споразум о конзорцијуму треба на одговарајући начин
да потврди и реши права интелектуалне својине између чланова конзорцијума. У
случају других питања у вези интелектуалне својине, подносиоци захтева морају све
информације благовремено доставити Програму УН за развој пре евалуације пројекта.

ПОРЦЕС ОЦЕЊИВАЊА И ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА
Процес оцењивања и одабира пројекат аза акцелерацију ће трајати од 21. јуна до 7.
јула 2022. године.
Пројектни тим обавиће техничку евалуацију пријава и утврдити целовитост сваког
предлога пројекта, те установити да ли су пројектни предлози у складу са циљевима и
критеријумима Јавног позива, пре прослеђивања предлога стручном жирију.
Пројекат ће обезбедити тим стручног жирија (који ће имати искуства и компетенције
у свим областима предложених идеја - и техничким и управљачким), да прегледа и
оцени предлоге пројеката. На основу критеријума за оцењивање, жири ће оценити
пројекте и најмање 30 најбољих предлога пројеката биће одабрано за фазу
акцелерације:

под-изазов 1: најмање 10 најбољих предлога пројеката из „EU ETS
сектора“
под-изазов 1: најмање 10 најбољих предлога пројеката из „не-EU ETS
сектора“
под-изазов 2: најмање 10 најбољих предлога пројеката
Само предлози који успешно заврше процес акцелерације биће узети у обзир
приликом одабира најспремнијих пројеката који ће добити средства за
суфинансирање спровођења. Поред подршке за акцелерацију, биће обезбеђена и
техничка подршка за до 10 подносилаца пријава у оквиру под-изазова 2 за припрему
захтева за интегрисану дозволу, према Директиви о индустријским емисијама, тзв.
Интегрисана превенција и контрола загађења.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Пријаве које испуњавају услове Позива биће оцењене и одабране за фазу
акцеелерације на основу следећих критеријума:
1. оперативни и управљачки капацитет – 5%
2. квалитет, доследност и изводљивост пројекта – 20%
3. делотворност и утицај – 45%
4. иноивација – 10%
5. одрживост и могућност репликације – 10%
6. буџет пројекта и финансијска одрживост - 10%

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И БОДОВАЊЕ
критеријум

максималан
број поена

оперативни и 5
управљачки
капацитет

квалитет,
20
доследност и
изводљивост
пројекта

ефикасност и 45
утицај

опис
Да ли подносиоци пријава показују релевантне вештине,
стручност, искуство и друге ресурсе за успешну
реализацију пројекта у предвиђеном року? У којој мери
они обједињују неопходну експертизу?
Искуство треба доказати претходним релевантним
уговорима. Постојање релевантних људских капацитета
такође треба доказати потписаним изјавама правног
заступника. Да ли су почетне информације јасно
представљене у обрасцу за пријаву, укључујући
усклађеност с позивом у форми изазова за подношење
предлога пројеката?
Да ли су циљна/е област(и) интервенције релевантни и у
оквиру тема позива? Да ли су општи циљеви пројекта и
очекивани исходи јасни, прецизно дефинисани,
релевантни и реални? Да ли предложена методологија и
планиране акције гарантују остварење предложеног
развоја технологије, производа или услуге? На основу
представљеног искуства, да ли подносиоци пријаве имају
довољан приступ ресурсима (материјалима, потрошном
материјалу, аналитичким услугама, информацијама,
опреми, објектима, итд.) потребним за постизање свог
циља? Могућност тестирања у оквиру трајања програма
изазова такође ће бити евалуирана.
Који су други еколошки и друштвени утицаји пројекта?
ПОД-ИЗАЗОВ 1:
Да ли пројекат испуњава захтеве везане за енергетску
ефикасност (Да/Не)
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У случају пројеката који укључују изградњу нових или
обнову старих зграда, да ли пројекат испуњава захтеве
(Да/Не)
Кључни критеријуми (макс. 30 поена)
Трошковна ефикасност ублажавања емисије угљендиоксида (ЕУР/tСО2)
Додатни критеријуми (макс. 15 поена):
Ниво енергетских уштеда у %
Уколико је обвезник система енергетског менаџмента да
има именованог енергетског менаџера.
Да ли решење генерише инклузивни утицај, посебно
усмерне ка некој осетљивој популацији? Који су
очекивани обими и количине који би се могли произвести
у дефинисаном периоду?
Какав је утицај пројекта на младе, жене и/или
маргинализоване групе?
Какав је краткорочни и дугорочни утицај пројекта на
локални развој и запошљавање?
Да ли је предлог усклађен с најбољим доступним
техникама/референтним документима о најбољим
доступним техникама (BAT/BREFs)
ПОД-ИЗАЗОВ 2:
Кључни критеријуми (макс. 30 поена):
Усклађеност
с
техникама/референтним
доступним техникама

најбољим
документима

о

доступним
најбољим

Додатни критеријуми (макс. 15 поена):
Утицај на смањење загађења
иновација

10

Да ли се пројекат може сматрати иновативним у односу на
постојеће решења у Србији?
Да ли ће пројекат довести до иновативног унапређења
постојећих производа, технолошких решења и нових
ланаца вредности? Да ли ће то створити нову
интелектуалну својину?
Шта је новина у односу на постојећа решења у Србији?

одрживост и 10
могућност
репликације

Да ли пројекат има потенцијал да се временом прошири
и/или реплицира и да га спроводе други актери у Србији?
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буџет
10
пројекта
и
финансијска
одрживост

Да ли су трошкови пројекта реални, да ли су планиране
активности исплативе?
Да ли предложени приступ има потенцијал да доведе до
конкурентне и тржишне технологије, производа или
процеса који би могли да генеришу приход?
Већ обезбеђено суфинансирање за тестирање решења
биће додатно бодовано.
Колики је износ новчаног суфинансирања пројекта и
колики је његов удео у укупној инвестицији?

ФАЗА АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ
Процес акцелерације почиње у јулу 2022. године.
Акцелератор за декарбонизацију и зелену индустрију представљаће
простор за пружање техничке помоћи, простор за заједнички рад, као и сервис
за помоћ за најмање 30 одабраних подносилаца пројеката. Уз техничку
подршку пројекта, консултаната/ментора, подносиоци пријава ће имати
прилику да даље разраде своје идејне пројекте, тестирају прототипове и даље
развију предложена техничка решења. Одабрани тимови ће добити бесплатну
подршку у припреми. Подршка за акцелерацију ће такође укључивати
конкретне анализе, помоћ у изради пројектне документације, радионице за
изградњу капацитета, учешће на догађајима, укључујући могуће центре за
обуку и студијска путовања. Фаза акцелерације ће трајати најмање 6 (шест)
месеци, за најспремније пројекте, и додатних 6 (шест) месеци за пројекте
којима је потребна детаљнија техничка помоћ да постану довољно спремни за
суфинансирање. Поред тога, подносиоцима под-изазова 2 који немају
интегрисану дозволу, техничка помоћ за израду пријаве биће доступна за до 10
субјеката.
Очекује се да подносиоци одабраних предлога пројеката буду у потпуности
посвећени развоју својих пројектних идеја током акцелерације, те да успешно
испуне следеће индикаторе:
- У потпуности учествују у програму обука, радионицама, менторским
састанцима и осталим догађајима које ће организовати Програм УН за развој
и/или пројектни партнери;
- Развију јасну пословну „мапу пута“(ходограм) са комплетним планом рада и
активностима које ће бити спроведене;
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- Припреме неопходну техничку докумнтацију, претходне студије
оправданости и друге релевантне анализе ради припреме предложеног
решења, дигиталног решења или пословног модела за оперативно спровођење.

МЕХАНИЗАМ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА
По завршетку фазе акцелерације, управни одбор ће изабрати прву групу од
најмање три (3) пројекта који су спремни за сповођење, и то: 1 из под-изазова 1
из EU ETS групе; 1 из под-изазова 1 из не- EU ETS сектора; и 1 из под-изазова 2.
У случају под-изазова 1 и приступа декарбонизацији који укључују изградњу
нових зграда, грант за суфинансирање може покрити само разлику
инвестиционих трошкова између класе Ц која је прописана уредбом и класе Б
или А. У случају под-изазова 2, само оператери који према Директиви о
индустријским емисијама треба да имају интегрисану дозволу могу потписати
уговор о суфинансирању након фазе акцелерације једино уколико су до тада
већ добили дозволу, поднели пријаву или су у процесу комплетирања пријаве.
Адекватно суфинансирање биће обезбеђено кроз механизам „Уговора по
учинку“ (енг. Low value Performance Based Payment Agreements - PBPAs) и/или
гарантних шема за комерцијалне зајмове или друге позајмице за зелене
инвестиције. У случају да буде препозната могућност да се неки од пројеката
финансирају кроз ИПА средства (или кроз друге европске финансијске
инструменте), Делгација ЕУ може предложити програмирање средстава кроз
ИПА оквир, или други адекватан оквир. PBPAs као уговорни модалитет доноси
више вредности у поређењу са стандардним донацијама, јер представља
својеврсни договор о партнерству са корисником. Међутим, важно је објаснити
да суфинансирање које се додељује у оквиру овог Јавног позива треба сматрати
као иницијални капитал и механизам смањења ризика, који треба да помогне
подносиоцу да обезбеди преостала средства за целокупну инвестицију.
Подносилац пријаве је одговоран да идентификује друге изворе финансирања
за свој пројекат. Број пројеката који ће бити подржани у реализацији и вредност
добијеног суфинансирања могу се повећати, у зависности од доступности
додатних средстава за суфинансирање. У оквиру пројекта ЕУ за Западну агенду
у Србији, пројектни предлози могу бити развијени и усаглашени са
процедурама финансирања Европске инвестиционе банке (ЕИБ). Пројектни
управни одбор ће ЕИБ-у презентовати пројекте са потенцијалом за банкарско
финансирање, са могућношћу да се изради савесна и свеобухватна процена за
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могуће одобрење од стране управних органа ЕИБ-а. Скуп идентификованих
пројеката у оквиру пројекта ЕУ за Зелену агенду у Србији потенцијално би
могао бити финансиран кроз инструменте ЕИБ-а, зависно од својстава сваког
појединачног пројекта. Ови пројекти паралелно могу бити представљени и
другим потенцијалним финансијерима. Наглашавамо, да се овај Позив
расписује независно од било какве процене могућег финансирања од стране
ЕИБ-а. У том контексту, не подразумева се и не треба да се тумачи да ће ЕИБ
бити у обавези да обезбеди финансирање за изабране пројекте по овом позиву.
Број пројеката изабраних за суфинансирање, као и вредност суфинансирања,
могли би се увећати, у зависности од доступности додатних финансијских
средстава.
Износи појединачних грантова зависиће од инвестиционе вредности пројекта
и такође су ограничени на процендуални удео укупне вредности
пројекта/инвестиције:
Под-изазов 1 пројекти у 30% укупне инвестиције, али не више од EUR 175,000
оквиру EU ETS сектора
Под-изазов 1 пројекти у 30% укупне инвестиције, али не више од EUR 45,000
не-EU ETS секторима
Под-изазов 2

40% укупне инвестиције, али не више од EUR 205,000

Важна напомена: Очекује се доступност средстава за суфинансирање додатних 6 пројеката
у другој фази спровођења пројекта, али број одабраних пројеката за суфинансирање и висина
суфинансирања зависиће од доступности додатних финансијских средстава.
У посебним случајевима, за предлоге пројката који су оцењени са најмање 85 бодова од стране
независног стручног жирија и имају добро образложење буџета, постојаће могућност увћања
удела суфинансирања од стране донатора. Коначне одлуке донеће Управни одбор пројекта за
сваки појединачни захтев, у складу са расположивим буџeтом.

Суфинансирање ће бити реализовано у траншама, након испуњавања
индикатора који ће унапред бити наведени за сваки појединачни одабрани
пројекат.
СПРОВОЂЕЊЕ (ФАЗА 1)
Пројекти који су од стране Управног одбора пројкта одабрани за
суфинансирање у првој фази биће у обавези да спроведу предложене
активности од децембра 2022. године до децембра 2023. године.
По потписивању Уговора о суфинансирању, у фази спровођења - изабрани
тимови ће реализовати своје идеје и пројекте, а њихов напредак ће константно
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бити праћен. У овој фази пажња се првенствено посвећује успешној
имплементацији и доказима о резултатима.
Биће организоване теренске посете, уз учешће пројектног тима и пројектних
партнера. Најмање једна посета ће бити организована која се поклапа са
последњим извештајем добитника уговора о суфинансирању.
СПРОВОЂEЊЕ (ФАЗА 2)
Након одабира до 3 најспремнија пројекта, остали кандидати ће имати прилику
да наставе развој својих пројеката у Акцелратору.
У складу са доступношћу додатних финансијских средстава, Управни одбор
пројекта одабраће до 6 додатних пројеката и потписати Уговоре о
суфинансирању.
Пројекти одабрани у другој фази спроводиће се од јула 2023. године до јула
2024. године.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР
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 АПЛИКАЦИОНОГ ФОРМУЛАРА имајте на уму 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: https://zelenaagenda.euzatebe.rs/ до 20. јуна 2022. године до 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 биографије, 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
✓ Давање на увид права интелектуалне својине.
ВАЖНО:
•

Водите рачуна да коначну и комплетну верзију пријаве поднесете пре истека
утврђеног рока.

•

Приликом попуњавања обрасца, узмите у обзир релевантне критеријуме за
оцењивање.
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Детаљи пријаве
Назив

Унесите пун назов прокејтног предлога

Главна област/сектор у
складу са циљевима Јавног
позива
Предлог пројекта се односи
на:

Под-изазов 1
Под-изазов 2
оба

Трајање пројекта

(у месецима)

Главни носилац пријаве
Назов главног подносиоца
пријаве

Навести пун регистрован назив главног подносиоца
пријаве

Контакт подаци главног
подносиоца пријаве

Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил
адресу и број телефона особе за контакт

Искуство

Укратко опишите искуство, вештине и стручност
главног подносиоца пријаве и његових запослених

Остали подносиоци пријаве (ако 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

Искуство

Укратко опишите искуство, вештине и стручност
главног подносиоца пријаве и његових запослених

Кратак опис пројектне идеје
Молимо вас да дате кратак
опис предлога пројекта,
укључујући оквир и циљ/еве
пројекта
Ограничење је до 400 речи на
српском и до 400 речи на
енглеском језику

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.

Детаљи пројектног предлога
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Опис пројекта

Под-изазов 1:

Ограничење до 2000 речи

Којим конкретним изазовом у вези с климатским
променама и декарбонизацијом се пројекат бави?
Наведите преглед приступа (техничког, технолошког,
пословног модела итд.) и методологије коју ваш
пројекат пројекат има намеру да примени у решавању
главног изазова.
У случају приступа декарбонизацији који укључују
унапређења енергетске ефикасности, захтеви за
енергетском ефикасношћу које треба испунити
морају у складу са Закона о енергетској ефикасности и
рационалном коришћењу енергије.
Аспект ЕЕ треба посебно анализирати (размотрити
разне опције ЕЕ) и треба представити смањење
потрошње енергије које би се постигло тим
пројектом. У случају приступа декарбонизацији у
зградама, новоизграђеним зградама треба да буде
издат сертификат категорије Б или А у складу с
правилником који прописује издавање сертификата о
енергетским својствима зграда. Зграде које се
реновирају треба да обухвате побољшање за најмање
2 класе енергетске ефикасности у поређењу са
основном ЕЕ класом. И нове и обновљене зграде треба
да садрже најмање једну од следећих технологија:
котао на биомасу, топлотну пумпу, котлове са
рекуперацијом отпадне топлоте, ефикасну
комбиновану производњу топлотне и електричне
енергије, соларне фотонапонске панеле или соларне
колекторе. Све зграде које имају системе
централног/даљинског грејања морају имати
термостатске вентиле и пумпу са променљивом
брзином. У случају приступа декарбонизацији који
укључују замену система грејања, представите доказе
о тренутној класи Ц или вишој или да пројекат
уклјучује мере на омотачу зграде како би се
обезбедило постизање захтеваног нивоа ЕЕ.
Молимо опишите приступ декарбонизацији који ће
бити примењен.
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Које је очекивано смањење емисије гасова са ефектом
стаклене баште које је резултат ваше пројектне идеје?
Такође, молимо да објасните примењену
методологију/инструмент.
Да ли је ваш предлог усклађен са закључцима о
најбољим доступним техникама / референтним
документима о најбољим доступним техникама?
Молимо опишите на који се НДТ пројекат односи.
Под-изазов 2:
Какав је статус ваше интегрисане дозволе?
Да ли имате издату водну и употребну дозволу? Ако
немате, да ли је поднет захтев за добијање дозвола?
Молимо, опишите предложене радње за усклађивање
са закључцима са закључцима о најбољим доступним
техникама / референтним документима о најбољим
доступним техникама
Шта је иновативно у вашем
пројекту?
Ограничење је до 1000 речи

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?
У случају енергетске ефикасности, објасните зашто је
одабрана опција прикладнија. Представите поређење
између предложених уштеда захваљујући ЕЕ у
поређењу с уобичајеном праксом.

Који су ризици за успех
Идентификујте главне ризике и неизвесности у
пројекта и каква је стратегија погледу успешног извршења пројекта и како ће
носилаца пројекта у погледу пројекат ублажио ове ризике.
управљања ризицима?
Ограничење је до 300 речи
Право интелектуалне својине Молимо вас да прецизно наведете право
Ограничење је до 200 речи
интелектуалне својине или опишите модел у коме ће
се ова права решавати. Такође потврдите одсуство
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правних спорова који постоје или могу да произилазе
из права интелектуалне својине.
Да ли пријављени учесници у
пројекту имају вештине и
искуство да спроведу
предложени пројекат?
Ограничење је до 1000 речи

Опишите претходно искуство и улогу чланова свог
тима. Опишите претходно спроведене
пројекте/активности у областима које су релевантне
за овај јавни позив.

Пројектне активности
(укључујући рокове –
динамику спровођења
активности)

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.

Ограничење је до 1000 речи
Очекивани утицај и
резултати
Ограничење је до 1500 речи

Опишите најважније утицаје и резултате пројекта.
Под-изазов 1:
Опишите утицаје који настају декарбонизацијом
Како ће пројектне активности допринети смањењу
смањењу емисија госова са ефектом стаклене баште и
смањењу угљеничног отиска у заједницама уз
транзицију према чистој енергији?
Доставите информације о енергетским уштедама
уколико постоје.
Како подносилац(иоци) пријаве намеравају да
обезбеде одрживост резултата пројекта и оствареног
утицаја? Како ће пројекат утицати на осетљиве групе
(млади, жене, маргинализоване групе)?
Како подносилац(иоци) пријаве намеравају да
обезбеде одрживост резултата пројекта и оствареног
утицаја?
Под-изазов 2:
Опишите очекивани утицај усклађивања са
закључцима о најбољим доступним техникама /
референтним документима о најбољим доступним
техникама
Опишите утицај на смањење загађења
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Родни приступ
Ограничење је до 300 речи
Очекивани буџет пројекта

Објасните приступ за укључивање родне перспективе,
уз уважавање комплементарних улога жена и
мушкараца, у циљу постизања родне равноправности
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)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
За више информација посетите:
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/
Ако имате додатна питања пишите нам:
zelena.agenda.rs@undp.org
+381 11 2856571
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