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ЕУ за Зелену агенду у Србији
ОБЛАСТ 4: ЗАШТИТА И ИНВЕСТИРАЊЕ У
БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЕКОСИСТЕМЕ

Зелена инфраструктура се дефинише као стратешки
планирана мрежа квалитетних природних и природи
блиских елемената, која је дизајнирана и којом се
управља на такав начин да се пружа широк спектар
услуга екосистема и заштита биодиверзитета у
урбаним и руралним пределима.
(EU, 2013)
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Изазов за иновативна решења: Шуме и зелена инфраструктура за
унапређење природних вредности и отпорности на климатске
промене

Позив има за циљ да прикупи иновативне предлоге оперативних пројеката осмишљених од стране
правних лица:



локалних самоуправа, јавних предузећа, управљача заштићених подручја, и/или
задруга – за пројекте на површинама у јавној својини;
сопственика шума (нпр. задруга, удружења, привредних друштава) – за пројекте на
шумском и пољопривредном земљишту у приватној и задружној својини;

који имају капацитет да допринесу унапређењу зелене инфраструктуре и шумовитости у циљу
обнове и очувања екосистема и екосистемских услуга и јачања отпорности на природне
катастрофе и екстремне временске прилике изазване променама климе на територији којом
управљају.
Учесници, односно партнери на пројекту, могу да буду и: представници приватног сектора (малих
и средњих предузећа, компанија и правних лица), научних институција (институти и факултети) и
удружења грађана (организације цивилног друштва).
Позив је расписан у оквиру спровођења Зелене агенде у Србији, њеног четвртог стуба фокусираног
на заштиту природе и биолошке разноврсности.
Јавни позив омогућава различитим категоријама корисника и управљача да предложе своје
иновативне идеје чија реализација утиче на повећање површине и побољшање функционалности
природних и природи-блиских подручја (екосистема), чиме се унапређује биодиверзитет и
повећава отпорност на различите аспекте климатских промена (нпр. топлотне таласе, суше,
поплаве, бујице, ерозију земљишта, дезертификацију, клизишта итд.).
Предност ће бити дата пројектима који имају вишеструке користи по заједнице, укључујући и
бољи квалитет ваздуха, унапређење биолошке разноврсности, очување квалитета
пољопривредног земљишта, већу апсорпцију угљен-диоксида (допринос смањењу емисије гасова
са ефектом стаклене баште), смањење ефекта топлотних острва у урбаним срединама и сл.

Очекивани типови пројеката

Посебно се очекују пројекти који као крајњи резултат имају формирање шума и зелене
инфраструктуре у виду високих дрвенастих засада формираних од разноврсних аутохтоних врста
шумске вегетације, или формирају техничке/технолошке околности које могу да доведу до
повећања нових површина под шумама уз обавезу пилотирања на одређеној локацији.
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Очекивани типови пројеката:

1. Решења која примењују нове приступе
(просторне, технолошке, биолошке) или
постојеће приступе који до сада нису
примењивани у Србији.
2. Иновативна концептуална решења која ће
део реализације спровести на пилот
подручју.
3. Раније тестирана одржива решења која
имају посебно изражен потенцијал
мултиплицирање и унапређену реализацију.
4. Зелена трансформација неискоришћених
или деградираних подручја (попут
напуштеног пољопривредног земљишта).
5. Урбана обнова кроз озелењавање отворених
стамбених блокова.
6. Решења која на практичан начин унапређују
биодиверзитет и/или климатску отпорност.
7. Дигитална решења која формирају
предуслове за зелену инфраструктуру.

Додатни аспекти који се морају узети у обзир
при креирању пројеката
Иновативни пројекат мора да…
1. … буде у складу са важећом законском и
планском регулативом;
2. … има конкретан утицај на одређени
сегмент услуге природе, или више њих;
3. … има процењен ефекат на ублажавање
утицаја климатских промена, повећање
биодиверзитета, или повезивање зона
богатих биодиверзитетом;
4. … има јасно идентификоване крајње
кориснике и план одржавања;
5. … представи модел одрживости резултата
пројекта;
6. … резултира новом зеленом површином од
најмање: 0.2 хектара на грађевинском
земљишту, односно 0,5 хектара на
земљишту осталих основних намена;
7. … уважава локалне услове животне средине
у смислу да планира употребу аутохтоне
вегетације, нарочито без инванзивних врста.

Процес пријаве
Заинтересовани кандидати могу да се пријаве путем интернет странице zelena-agenda.euzatebe.rs
са пројектним предлогом који описује: иновативно решење, модалитете његове реализације и
релевантне податке и информације. Неопходно је пружити информације о циљевима, кључним
активностима, очекиваним резултатима и исходима, и приказати детаљан буџет. Тамо где је то
могуће, додатне информације треба приложити кроз посебне документе - прилоге. Одабрани
кандидати имаће прилику да учествују у такозваном пројектном Акцелератору - процесу у коме
ће добити додатно менторство и техничку подршку.

Евалуација и одабир пројеката
Пројектни тим ће прегледати све поднете пројекте пристигле током фазе пријављивања и
утврдити целовитост предлога, те установити да ли су пројектни предлози у складу са циљевима
и критеријумима Јавног позива. Оцењивање предлога пројеката спровешће независни стручни
жири, а коначну листу пројеката одобриће Управни одбор пројекта.
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Ко се може пријавити на позив?
На позив се могу пријавити искључиво правна лица у оквиру две компоненте/под-изазова:
Компонента (под-изазов) 1 – за пројекте НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ (пољопривредном,
шумском, водном и грађевинском земљишту):





Локална самоуправа (град или општина) и/или
Јавна предузећа и комунална предузећа и/или
Управљачи заштићених подручја и/или
Задруге

Компонента (под-изазов) 2 – за пројекте НА ШУМСКОМ И ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У
ПРИВАТНОЈ И ЗАДРУЖНОЈ СВОЈИНИ:


Сопственици шума (нпр. задруге, удружења, привредна друштва)

Сви подносиоци пријава морају бити регистровани у Србији, у складу са националним законодавством.
Кандидати се могу пријавити самостално или у конзорцијуму. Појединачно или у конзорцијуму, чланови
тима који аплицира на јавни позив треба да поседују стручне, кадровске и организационе услове за
спровођење и реализацију иновативне идеје. Чланови конзорцијума у обе компоненте (под-изазова)
могу бити и представници приватног сектора (малих и средњих предузећа, компанија и правних лица),
научних институција (институти и факултети) и удружења грађана (организације цивилног друштва)
уколико то доприноси иновативности пројекта и/или омогућава продужетак животног циклуса пројекта.
У случају конзорцијума у оквиру Компоненте 1, главни подносилац пријаве мора да буде локална
самоуправа, јавно предузеће или управљач заштићеног подручја који треба да буде јасно назначен као
и контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник
средстава обезбеђених у оквиру пројекта.
Подносиоци пријава могу да поднесу највише 2 предлога пројекта у својству водећег подносиоца пријаве
и могу да учествују у неограниченом броју пријава у својству члана конзорцијума у оквиру овог Јавног
позива.

Временски оквир и важни датуми реализације Јавног позива
Фаза пријаве и одабира за акцелерацију
13. јун 2022.
17. јун 2022.
24. јун 2022.
13. јул 2022.
29. јул 2022
Фаза акцелерације
јул – новембар 2022.
Спровођење (I фаза)
новембар 2022.
децембар 2022. – децембар 2023.

Отварање позива
Инфо дани
Рок за подношење пријава
Одабир пријава
Менторство, тренинзи

Одабир најспремнијих пројеката и
потписивање уговора о суфинансирању
СПРОВОЂЕЊЕ најспремнијих пројеката
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Фаза пријаве
Пријаве ће бити отворене од 13. јуна до 13. јула 2022. године.
Кандидати су у обавези да попуне апликациони онлајн формулар путем интернет странице
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi и поднесу га пре истека назначеног рока. Искључива
одговорност подносиоца пријаве је да обезбеди тачне информације које ће доставити у пријави.
Предлог пројекта може поднети локална самоуправа, јавно предузеће, управљач заштићеног
подручја и/или задруга (у оквиру Компоненте 1), или сопственик шума (у оквиру Компоненте 2),
самостално или као представници конзорцијума у коме су сви субјекти регистровани у Србији
према националним прописима за њихову делатност.
UNDP задржава право да затражи додатну документацију као део пријавног процеса, у зависности
од комплексности или специфичности пријаве и пословног модела, као и у зависности од
специфичности заштићеног, односно, еколошки значајног подручја.
Заинтересовани кандидати могу да учествују у инфо данима: 17. и 24. јуна (Београд).

На које категорије делимо пројекте?
На основу финансијског плана и укупне вредности буџета пројекта, предлоге пројеката делимо на
две категорије:
1. Мали пројекти (укупне инвестиционе вредности до 100.000 евра) - финансијска средства за
спровођење таквих пројеката могу се такође обезбедити и из алтернативних извора финансирања
(на пример, „групно финансирање“ (eng. Crowdfunding)),
2. Средњи пројекти (укупне инвестиционе вредности до 1 милион евра).

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.

Права интелектуалне својине
Подносилац ће приложити писану потврду, уз своју пријаву, којом UNDP-у 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 UNDP-у да из иновативне идеје није произашао
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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 UNDP-у пре евалуације пројекта.

Процес оцењивања и одабира пројеката
Процес оцењивања и одабира пројеката за акцелерацију трајаће од 13. до 29. јула 2022. године.
Овлашћена лица пројектног тима 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 – планерском, пројектантском, извођачком, техничком и
управљачком аспекту), да прегледа и оцени предлоге пројеката.
На основу критеријума за оцењивање, жири ће оценити пројекте и најбољи предлози пројеката
биће одабрани за фазу акцелерације. Само предлози који успешно заврше процес акцелерације
биће узети у обзир приликом одабира најспремнијих пројеката који ће добити средства за
суфинансирање спровођења.
Пријаве које испуњавају услове Позива биће оцењене и одабране за фазу акцелерације на основу
следећих критеријума:

Критеријуми за оцењивање и бодовање
Критеријум

Максималан
број бодова

Идеја предлога

10

Да ли је на разумљив начин представљена основна идеја
пројекта као и колико су циљеви усклађени са сврхом Јавног
позива?

Иновативност

10

Да ли се пројекат може сматрати иновативним у односу на
традиционалан приступ сличних активности у Србији? Колики је
степен иновативности пројекта?

Реализација

10

Да ли су сви релевантни законски и плански оквири уважени као
предуслов за реализацију идеје као и да је тренутна ситуација на
терену адекватна за реализацију?

Нови елементи

10

Колика ће површина под новим елементима зелене
инфраструктуре у виду високих дрвенастих засада шумске
вегетације бити реализована? Колико је укупна површина која је
предмет пројекта а колика је површина јединичних елемената
уколико их има више у предлогу пројекта?

Одрживост

10

Да ли је предвиђена управљачка шема и план за одрживост
резултата пројекта после реализације? Да ли су препознате
институције који ће имати статус управљача нове зелене
инфраструктуре и да ли су обезбеђени финансијски механизми
за одрживост?

Опис

8

Мултифукционалност

10

Које ће све функције нова зелена инфраструктура обављати? Да
ли ће реализација пројекта подразумевати само једну основну
намену или ће обједињавати више намена и функција?

Промоција концепта и
репликабилност

10

На који начин идеја пројекта и њени резултати утичу на
промоцију концепта зелене инфраструктуре? Колико се
предложена и реализована идеја може применити на другим
локацијама/општинама у Србији?

Утицаји на
биодиверзитет, климу
и друштво

10

Који су утицаји пројекта на биодиверзитет, животну средину,
климу и друштво који се ће се остварити на локалном нивоу? На
који начин предложено решење доприноси унапређењу
екосистемских услуга и колико су оне значајне за регионални и
локалном нивоу? Да ли предложено решење посебно
унапређује напуштене и деградиране површине? На који начин
се предложеним решењем утиче на младе, жене и / или
маргинализоване групе?

Капацитети

10

Да ли подносилац пријаве поседује релевантне вештине,
стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију
пројекта у предвиђеном року? Уколико је потребно, да ли је
обезбеђена неопходна екстерна експертиза/стручност?

Буџет

10

Да ли су пројектни трошкови реални, односно да ли планирани
трошкови одговарају предложеним активностима и циљевима?

Укупно

100

Фаза акцелерације
Фаза акцелерације ће трајати од јула до новембра 2022 године.
Акцелератор зелене инфраструктуре представљаће и простор за сарадњу, као и сервис за помоћ
за подносиоце одабраних предлога пројеката. Уз подршку техничког особља, консултаната и
експерата-ментора, кандидати ће имати прилику да даље разраде своје концепте пројеката,
тестирају модалитете реализације и даље развијају предложена решења. Изабрани тимови
добиће бесплатне обуке на различите теме, укључујући и елементе просторне разраде, пословно
планирање, промоцију производа, као и уско специфичне тематске обуке. Фаза акцелерације
такође ће укључивати специфичне анализе, помоћ у изради пројектне документације, радионице,
„бут кампове“, учешће у догађајима, укључујући могуће посете конкретним локацијама.
Акцелератор ће такође помоћи учесницима да сазнају више о модалитетима примене зелене
инфраструктуре за унапређење услуга природе. Фаза акцелерације трајаће најмање пет месеци,
за најспремније пројекте, и додатних 6 месеци за пројекте којима је потребно још техничке или
финансијске разраде, како би могли да се суфинансирају.
Очекује се да предлагачи одабраних предлога пројеката буду у потпуности посвећени развоју
својих пројектних идеја током акцелерације, те да успешно испуне следеће индикаторе:
 У целини учествују у програму тренинга, радионица, менторским састанцима и осталим
догађајима које ће организовати UNDP и/или пројектни партнери;
 Израде неопходну техничку документацију, претходне студије оправданости и друге
релевантне анализе ради припреме предложеног решења, дигиталног решења или
пословног модела за оперативно спровођење.
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Механизам за суфинансирање спровођења пројеката
Након завршетка фазе акцелерације, Управни одбор пројекта изабраће пројекте који су спремни
за спровођење. 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), Делегација ЕУ може предложити програмирање средстава кроз IPA
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.
У оквиру пројекта ЕУ за Зелену агенду за Србију, предложени пројекти који су потенцијално
профитабилни могу се истовремено представити различитим финансијерима ради
суфинансирања. Број пројеката који ће бити подржани у реализацији и вредност добијеног
суфинансирања могу се повећати у зависности од расположивости додатних средстава
финансирања.
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 процентуални удео
укупне вредности пројекта/инвестиције:
Вредност инвестиције

Могућа вредност суфинансирања од стране
донатора - по пројекту

Мали пројекти (укупна инвестициона вредност до
100,000 ЕУР)
Средњи пројекти (укупна инвестициона вредност од
100,000 –1 милион ЕУР)

До 40% укупне вредности инвестиција, али не више
од 30,000 ЕУР
До 30% укупне вредности инвестиција, али не више
од 100,000 ЕУР

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

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 одабрани за суфинансирање у првој фази биће у
обавези да спроведу предложене активности од новембра 2022. године до децембра 2023.
године.
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По потписивању Уговора о суфинансирању, у фази спровођења, изабрани тимови ће реализовати
своје идеје и пројекте, а њихов напредак ће константно 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.

Пријавни формулар
Пријава се попуњава на српском језику, а сажети приказ предлога пројекта треба 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:
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi.
Молимо да уз пријаву приложите и следећа документа:
 Доказ о претходном искуству у релевантним секторима (списак сличних 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);
 Извод из документа који доказује да је предметна површина могућа за унапређење
зелене инфраструктуре (извод из просторног или урбанистичког плана, извод из катастра
непокретности, или сл.). У случају заштићених подручја и подручја у оквиру Еколошке
мреже: прибављени услови заштите природе од надлежне институције (или план
прибављања услова који ће бити реализован у фази акцелерације) за подизање високе
дрвенасте вегетације на предложеном подручју.
 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
Основни технички подаци

Унесите пун назив пројекта
Наведите:
 основну и детаљну намену земљишта,
 тип зелене инфраструктуре и
 локацију (катастарску општину и катастарску парцелу)
на којој се планира примена иновативног решења у складу са
циљевима Јавног позива
Напомена: Водити рачуна о пропозицијама које прописују да:
- пројекти у оквиру Компоненте 1 предвиђају искључиво површине у
јавној својини, и
- пројекти у оквиру Компоненте 2 предвиђају искључиво приватно
шумско и пољопривредно земљиште.
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Трајање пројекта
(у месецима)
Укупна површина која је предмет
Појединачна и кумулативна изражена у хектарима
пројекта
Главни носилац пријаве
Назив главног подносиоца пријаве Навести пун регистрован назив главног подносиоца пријаве
Контакт подаци главног
подносиоца пријаве
Остали подносиоци пријаве (уколико је применљиво)
Назив подносиоца пријаве
Навести пун назив, тип институције/организације
Особа за контакт
Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил адресу и број
телефона особе за контакт
Кратак опис пројектне идеје
Молимо вас да дате кратак опис
У оквиру кратког описа предлога пројекта потребно је дати довољно
предлога пројекта, укључујући
информација из којих се може видети јасно схватање изазова и општег
оквир и циљ/еве пројекта
циља јавног позива. Потребно је и јасно објаснити на који начин ће
Ограничење је до 300 речи (до 300 пројекат постићи свој/е циљ/еве.
речи на српском и до 300 речи на
енглеском језику)
Опис пројекта
Детаљан опис пројекта
Који специфични изазов у вези с очувањем/унапређењем
Ограничење је до 2000 речи
биодиверзитета, услугама природе и/или климатским променама
пројекат жели да реши?
Опишите приступ (плански, пројектантски, технички, технолошки, итд.)
и методологију које ваш пројекат има намеру да примени у решавању
главног изазова.
Опишите како ћете применити зелену инфраструктуру у Вашем
предлогу.
Које је очекивано очување/унапређење биодиверзитета, услуга
природе и/или климатске отпорности до које ће доћи применом вашег
предлога пројекта? Такође објасните примењену методологију за
процену ових унапређења.
Да ли реализација предложеног пројекта утиче на унапређење више
сектора; нпр. рекреација и безбедност, туризам и заштита од
плављења, заштита природе и заштита од загађења и сл?
Шта је иновативно у вашем
Потребно је да подносиоци пријаве образложе: Који су то иновативни
пројекту?
елементи предложене идеје? Да ли пројекат представља
Ограничење је до 1000 речи
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?
Који су ризици за успех пројекта и
Идентификујте главне ризике и неизвесности у погледу успешног
каква је стратегија носилаца
извршења пројекта и како ће пројекат ублажити ове ризике.
пројекта у погледу управљања
ризицима?
Ограничење је до 200 речи
Право интелектуалне својине
Молимо вас да прецизно наведете право интелектуалне својине или
Ограничење је до 200 речи
опишите модел у коме ће се ова права решавати (уколико је
применљиво). 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 тима.
пројекту имају вештине и искуство Опишите претходно спроведене пројекте/активности у областима које
да спроведу предложени
су релевантне за овај јавни позив.
пројекат?
Ограничење је до 1000 речи
Пројектне активности (укључујући
Наведите активности које су неопходне да би се спровео предложени
рокове – динамику спровођења
пројекат, објасните како се исте уклапају у ваше постојеће активности и
активности)
пословање.
Ограничење је до 1000 речи
Објасните на који начин ће бити укључена локална заједница.
Очекивани утицај и резултати
Опишите најважније утицаје и резултате пројекта.
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Ограничење је до 1000 речи

Одрживост
Ограничење је до 1000 речи

Родни приступ
Ограничење је до 300 речи
Очекивани буџет пројекта

Објасните ефекте примене зелене инфраструктуре.
На који начин ће пројектне активности утицати на унапређење услуга
природе и њених добробити за локалну заједницу?
На који начин ће пројекат утицати на рањиве групе (млади, жене,
маргинализоване групе)?
На који начин ће подносилац/подносиоци пројекта обезбедити
одрживост резултата пројекта и утицаја који је учињен? Опишите
механизам који ће осигурати да успостављена зелена инфраструктура
опстане након пројекта. Поткрепите информацијама о плану за
одржавање инфраструктуре.
Објасните приступ за укључивање родне перспективе, уз уважавање
комплементарних улога жена и мушкараца, у циљу постизања родне
равноправности.
Назначите очекиване пројектне трошкове у евро валути (у складу са
планираним активностима и коначним циљем). Укупан буџет пројекта и
структура трошкова треба 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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О пројекту
Овај позив 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
УНДП у сарадњи са амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком1 (ЕИБ). Позив се
односи на „Област 4: Заштита и инвестирање у биодиверзитет и екосистеме “.
Циљ пројекта је односи на допринос ефикасном, инклузивном и одрживом спровођењу Зелене
агенде за Западни Балкан (ЕК, 2020. Link) и пратећег Акционог плана (RCC, 2021. Link) у Републици
Србији, кроз широко ангажоване заинтересованих страна из различитих сектора као и друштвену
партиципацију. Овај процес ће бити спроведен кроз подршку политикама и изградњу капацитета
и компетенција за специјализоване делатности, размену знања и кампање за подизање свести,
као и позиве за подношење предлога за иновативне пилот пројекте који ће дати широку подршку
зеленој транзицији.
Позивом/изазовом за иновативна решења за зелену инфраструктуру, пошумљеност, унапређење
вредности природе и климатску отпорност желимо да допринесемо повољнијем окружењу за
зелену транзицију и зелени опоравак, као и усклађивању Србије са Зеленом агендом ЕУ за
западни Балкан, узимајући у обзир следеће:
 Европски зелени договор и план зеленог опоравка ЕУ (Europa.eu, 2020. Link);
 Зелена агенда ЕУ Западног Балкана која проширује политику европског зеленог договора
на земље кандидате Западног Балкана (Europa.eu, 2020. Link);
 Стратегија ЕУ о зеленој инфраструктури (Europa.eu, 2013. Link).
 Смернице о стратешком оквиру за даљу подршку увођењу зелене и плаве инфраструктуре
на нивоу ЕУ (Europa.eu, 2019. Link).

О ширем контексту
Према званичним подацима Европске уније, од 2000. године на територији Србије дошло је до
промене начина коришћења земљишта у корист изграђених површина које су се прошириле на 9
хиљада хектара углавном на рачун пољопривредног земљишта и шумских површина. У садејству
са климатским променама превелика изграђеност доводи до сложених процеса деградације
елемената животне средине, повећаног загађења ваздуха и вода, губитка станишта и
биодиверзитета као и смањења релевантних услуга природе.
У светлу наведеног, глобалне политике констатују да „зелена решења“ имају потенцијал и да
морају бити стављена у прву линију одбране еколошких и друштвених интереса како би се
одржала и побољшала стабилност виталних услуга природе. Циљеви одрживог развоја UN (SDG)
препознају значај иновативних активности за потребе формирања одрживих градова и заједница
(СДГ 11), унапређење живота на земљи (СДГ 15) као и предузимање акција за климу (СДГ 13).

1

Позив се спроводи независно од процене за потенцијално финансирање од стране ЕИБ-а и, стога, избор
предлога у оквиру позива не представља, и не треба га тумачити као обавезу ЕИБ-а да обезбеди такво
финансирање.
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О зеленој инфраструктури
Последњих година активно се ради на идентификацији правних и практичних инструмената који
могу да пренесу принципе SDG на локални ниво и допринесу просперитету људи и планете. Као
један од виталних скалабилних инструмента, препознат је значај и улога зелене инфраструктуре у
готово свим секторима. Према политикама Европске уније, зелена инфраструктура има важну
улогу у заштити, очувању и унапређењу услуга природе. 2013. године усвојена је стратегија за
промовисање коришћења зелене инфраструктуре у Европи, која укључује четири главна
елемента: промовисање зелене инфраструктуре у кључним областима политике ЕУ; подржавање
пројеката зелене инфраструктуре нивоу ЕУ; побољшање приступа финансирању за пројекте који
промовишу услуге природе; и побољшање информација и промовисање иновација на пољу
зелене инфраструктуре.

Услуге природе, односно екосистемске услуге, се дефинишу као директне и индиректне користи који
природни и природи-блиски екосистеми пружају друштву и заједницама. Услуге природе заправо омогућавају
опстанак људи и обезбеђују квалитет живота. Природни и природи-блиски екосистеми укључују, између
осталих, природне и вештачки подигнуте шумске екосистеме, влажна шумска станишта, агрошумске
системе, велике градске паркове, линијско зеленило и сл. Уколико је овим елементима омогућено природно
функционисање, они пружају чистији ваздух, ублажавају ефекте топлотних острва, смањују поплаве,
пружају склониште за врсте живог света и омогућавају физичко и ментално благостање савременог човека.

Зелена инфраструктура се дефинише као „стратешки планирана мрежа природних и природиблиских подручја са другим еколошким карактеристикама која су дизајнирана и којима се
управља за пружање широког спектра услуга екосистема“ у руралним и урбаним срединама.
Земље Европске уније препознају зелену инфраструктуру као испробан образац просторног
развоја која пружа еколошке, економске и друштвене користи коришћењем решења базираних
15

на природи. Стратегија ЕУ промовише зелену инфраструктуру као кључну карику у све важнијој
вези између политичких одлука и техничких и научних достигнућа у просторном планирању и
територијалном развоју, кроз идентификована природна решења као алтернативни или
комплементарни приступ стандардним „сивим“ решењима, што резултира здравијом животном
средином, бољим квалитетом живота и одрживошћу.
Зелена инфраструктура функционише на различитим просторним скалама, од локалне преко
регионалне до националне и међународне, што захтева свеобухватан приступ праћењу и
кохерентности програма како би се обезбедило синергијско деловање. Штавише, појам зелене
инфраструктуре остварује везе са другим европским политикама које се фокусирају на очување и
заштиту животне средине. Дакле, зелену инфраструктуру треба третирати са позиције просторног
инструмента који може допринети одговору на савремене изазове, укључујући прилагођавање и
мере за ублажавање климатских промена, побољшање станишта и биодиверзитета као и заштиту
воде, земљишта и квалитета ваздуха.
За потребе овог позива/изазова, зеленом инфраструктуром ће се сматрати елементи у простору
који су „изграђени“ од засада високе дрвенасте вегетације која поштује локалне услове средине,
односно, чије су врсте део природи блиских заједница (аутохтона вегетација) и без инвазивних
врста. Зелена инфраструктура може бити реализована на свим категоријама основних намена
земљишта и под овим се сматрају следећи примери:
1. Заштићена природна подручја (шумски појасеви за заштиту природних вредности,
аутентични шумски предели, екосистеми за повезивање предела…);
2. Пољопривредно земљиште (ветрозаштитни појасеви, агрошумарство, пошумљене
напуштене оранице…);
3. Зелене површине за управљање водама (зоне заштите од поплава, шуме у форландима,
шуме у зонама водоизворишта, шуме за заштиту од плављења, зелени коридори уз
водотокове, зелени мелиоративни канали…);
4. Урбане зелене површине повезане са сивом инфраструктуром (заштитне шуме од извора
загађивача, зелени појас поред путева и пруга, зеленило урбаних водотокова…);
5. Паркови и полу-природне урбане зелене површине (велики урбани паркови, зелене
површине посебне намене, здравствене и образовне установе), површине за рекреацију
и спорт, зеленило индустријских комплекса, урбане шуме, напуштене и запуштене
површине са деловима природне вегетације…);
6. Зелене површине за заштиту земљишта (антиерозионе шуме, пошумљени рударски
копови и рекултивисане зоне експлоатације).
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Примери добре праксе

Urban forest
Aarhus, Denmark
Орјентисаним и дугорочним планирањем је
могуће направити одрживу симбиозу
између елемената природе у граду који су
представљени урбаним шумама и њиховом
јасним везама са бројним шумским и
зеленим површинама у непосредној
околини. На овај начин се формира сложен
мултифункционални и мозаични град.

Dasha River Ecological Corridor
Shenzhen, China
Реке представљају линијске системе које
повезују природне и урбане пределе.
Обновом простора приобаља урбаних
водотокова креирају се висококвалитетни
јавни простори, унапређује се
биодиверзитет, побољшавају климатске и
еколошке карактеристике.

Agroforestry landscape of Dehesa
Andalusia, Spain
Последњих година, примена принципа
агрошумарства се све више посматра као
значајан инструмент у агроеколошкој
транзицији ка одрживој пољопривреди и
токовима хране. Један од основних модела
агрошумарства је мозаичност елемената
шумске вегетација и малих екстензивних
пољопривредних површина, ливада и
пашњака.

Restoring Floodplain Forests
Along the Danube, Slovakia
Шуме у приобаљу великих река, у склопу
влажних станишта, имају
мултифункционални значај. Пре свега шуме
одржавају сложену релацију са водама и
утиче на ублажавање плављења и
повећање безбедности земљишта у зонама
посредног утицаја од плављења. Са друге
стране ове шуме су значајан извор
биодиверзитета, јер представљају виталне
хабитате за бројне угрожене врсте флоре и
фауне.
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Контакти
За више информација посетите:
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi

Питања?
Послати на адресу: adaptacije.rs@undp.org
Или позовите: +381 11 2856571

Позив се спроводи независно од процене за потенцијално финансирање од стране ЕИБ-а и,
стога, избор предлога у оквиру позива не представља, и не треба га тумачити као
обавезу ЕИБ-а да обезбеди такво финансирање.
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