
  

 

Еврппа у свету кпји се меоа – 
инклузивна, инпвативна и рефлективна 

друщтва 

 

Универзитет у Крагујевцу  
Канцеларија за међунарпдне прпјектепрпјекте 



Први ппзив: Превазилажеое кризе: нпве 
идеје, стратегије и управљашке структуре у 

Еврппи 

 
• Активнпсти фпкусиране на: 

▫ Рефпрму екпнпмске управљашке структуре 
Еврппске уније 

▫ Спцијалне, пплитишке и културне ппследице кризе  

▫ Разумеваое евалуације кризе 

 

• Индикативан бучет за 2014. и 2015. гпдину је 52 
милипна евра 

 

 



Превазилажење кризе: нове идеје, стратегије и управљачке 
структуре у Европи 

 
EURO-1-2014 

 
Отппрна и пдржива екпнпмска и мпнетарна унија у Еврппи 

 
EURO-2-2014 

 
Еврппска агенда раста 

 
EURO-3-2014 

 
Еврппска друщтва накпн кризе 

 
EURO-4-2014 

 
Пплитишки изазпви за Еврппу 

 
EURO-5-2015 

 
ERA-NET  у паметнпј урбанпј будућнпсти 

 
EURO-6-2015 

Испуоаваое нпвих захтева друщтва кприщћеоем најнпвијих 
технплпгија у јавнпм сектпру 



Услпви ппзива 
• Објављиваое ппзива: 11.децембар 2013. гпдине 

 
Теме Рокови за пријаву 

Индикативни 
буџет(милиони евра) 

EURO-1-2014 
 

03.06.2014. 10.00 

EURO-2-2014 
 

03.06.2014. 
 

10.00 

EURO-3-2014 
 

03.06.2014. 
 

7.50 

EURO-4-2014 
 

03.06.2014. 
 

7.50 

EURO-5-2015 
 

07.01.2015. 5.00 

EURO-6-2015 
21.04.2015. 12.00 



Други ппзив : Инклузивна и пдржива Еврппа за 
млађе генарације 

• Пплази пд тренутне ситуације младих – 
сппспбнпсти, изгледа, пптреба 

 

• Надпвезује се на ранија истраживаоа у пквиру 
FP7 прпграма 

 

• Индикативан бучет за 2014.гпдину је 19 милипна 
евра, за 2015. гпдину 10,20 милипна евра  



 

Инклузивна и одржива Европа за млађе генерације 

 
YOUNG-1-2014 

 
Рана ппслпвна несигурнпст и неукљушиваое младих на 
тржищте рада 

 
YOUNG-2-2014 

 
Мпбилнпст младих: мпгућнпсти, утицаји, пплитике 

 
YOUNG-3-2015 

 
Целпживптнп ушеое за младе: бпље пплитике за раст и 
укљушенпст у Еврппу 

 
YOUNG-4-2015 

 
Млади кап ппкреташи друщтвених прпмена 

 
YOUNG-5-2014 

 
Друщтвенп и пплитишкп ангажпваое младих и оихпве 
перспективе у Еврппи 



Услпви ппзива 

• Објављиваое ппзива: 11.децембар 2013. гпдине 

 
Теме Рокови за пријаву 

YOUNG-1-2014 
 

03.06.2014. 

YOUNG-2-2014 
 

03.06.2014. 

YOUNG-3-2015 
 

07.01.2015. 

YOUNG-4-2015 
 

07.01.2015. 

YOUNG-5-2014 
 

03.06.2014. 



Трећи ппзив: Рефлективна друщтва – културнп 
наслеђе и еврппски идентитети 

 

• Истраживаое еврппске разлишитпсти - циљ 
“јединствп у разлишитпсти” 

 

• Јашаое дигиталних технплпгија за плакщаваое 
мпделираоа, разумеваоа и пшуваоа еврппскпг 
културнпг наслеђе 

 

• Индикативни бучет за 2014. и 2015. гпдину је пкп 
50 милипна евра 



Рефлективна друштва: културно наслеђе 

REFLECTIVE-1-2014 ERA-NET - упптребе прпщлпсти 

REFLECTIVE-2-2015 Ппјава и пренпс еврппскпг културнпг наслеђа и Еврппеизација 

REFLECTIVE-3-2015 Еврппска кпхезија, регипналне и урбане пплитике и 
перцепције Еврппе 

REFLECTIVE-4-2015 Културна сппспбнпст у бивщим спцијалистишким земљама 

REFLECTIVE-5-2015 Културнп наслеђе рата у савременпј Еврппи 

REFLECTIVE-6-2015 Инпвативни екпсистеми дигиталних културних дпбара 

REFLECTIVE-7-2014 Напреднп 3-Д мпделираое за приступ и разумеваое 
еврппских културних дпбара 

REFLECTIVE-8-2015 Кпмуникаципна и дисеминаципна платфпрма 

REFLECTIVE-9-2014 Друщтвена платфпрма рефлективнпг друщтва 

REFLECTIVE-10-2014 Мпбилисаое мрежа наципналних кпнтакт пспба у друщтвеним 
изазпвима 6 



Услови позива 
• Објављиваое ппзива: 11.децембар 2013. гпдине 

 
Теме Рокови за пријаву 

Индикативни 
буџет(милиони евра) 

REFLECTIVE-1-2014 03.06.2014. 5.00 

REFLECTIVE-2-2015 07.01.2015.  
 

15.50 REFLECTIVE-3-2015 07.01.2015. 

REFLECTIVE-4-2015 07.01.2015. 

REFLECTIVE-5-2015 07.01.2015. 

REFLECTIVE-6-2015 21.04.2015. 10.00 

REFLECTIVE-7-2014 30.09.2014. 14.00 

REFLECTIVE-8-2015 07.01.2015. 1.00 

REFLECTIVE-9-2014 03.06.2014. 1.00 

REFLECTIVE-10-2014 03.06.2014. 3.00 



Ппзив 4: Еврппа кап глпбални играш 
 

• Јашаое улпге Еврппе на светскпј сцени крпз два 
кпмплементарна приступа: 
▫ Интезивираое међунарпдне сарадое у 

истраживаоима и инпвацијама 

▫ Истраживаое за ппдрщку улпге Еврппе кап глпбалнпг 
актера крпз ппдржаваое сппљних пднпса Еврппске 
уније 

 

• Индикативни бучет пд 2014. гпдину 8,35 милипна 
евра, а за 2015. гпдину 35,35 милипна евра 

 



Европа као глобални играч 

INT-1-2014/2015 Унапређеое и фпкусираое истраживашке и инпваципне 
сарадое кљушним мађунарпдним партнерима 

INT-2-2014/2015 Ппдржаваое истраживашке и инпваципне сарадое између 
Уније и пдабраних регипналних партнера  

INT-3-2015 Дппринпс Еврппе глпбалнпм ппретку заснпванпм на 
вреднпстима и оегпвим ушесницима 

INT-4-2015 Дппринпс Еврппске уније глпбалнпм развпју: у пптрази за 
већпм кпхерентнпщћу пплитике 

INT-5-2015 Преиспитиваое механизама пдгпвпра на кризне ситуације 
Еврппске уније у светлу недавних сукпба 

INT-6-2015 Оснаженп партнерствп између две медитеранске пбале 



Европа као глобални играч 
 

INT-7-2015 
Ка нпвпм геппплитишкпм ппретку у јужнпј и истпшнпј 
Медитеранскпј регији 

INT-8-2015 Еврппска унија и истпшнп парнерствп 

INT-9-2015 
Еврппска унија, Турска и оенп щире суседствп: изазпви и 
мпгућнпсти 

INT-10-2015 Еврппска унија и интеграципни изазпви на Балкану 

INT-11-2015 
Еврппска културна и наушна диплпматија: искприщћаваое 
пптенцијала културе и науке у сппљним пднпсима Еврппске 
уније 

INT-12-2015 
Културна, наушна и друщтвена димензија пднпса земаља 
Еврппе и Латинске Америке 



Услпви ппзива 

• Објављиваое ппзива: 11.децембар 2013. гпдине 

 

Теме Рокови за пријаву 
Индикативни 

буџет(милиони евра) 

INT-1-2014/2015 29.04.2014/20.01.2015. 10.8 

INT-2-2014/2015 29.04.2014/20.01.2015. 
 

7.8 

INT-3-2015 – 
INT-12-2015 

07.01.2015. 25.00 



Пети ппзив: Нпве фпрме инпвација 

• Ппдрщка нпвим пблицима инпвација – инпвација у 
јавнпм сектпру, спцијалних инпвација, нпвих 
ппслпвних мпдела 

 Нове форме иновација 

INSO-1-
2014/2015 

Рещеоа инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија за птвпрене 
управе 

INSO-2-2014 Разумеваое и ппдрщка инпвације ппслпвних мпдела 

INSO-3-2014 Екпнпмски утицај Инпвативне уније 

INSO-4-2015 Инпвативне щеме за птвпрене инпвације и науку 



Нове форме иновација 
 

INSO-5-2015 Друщтвене инпвативне заједнице 

INSO -6-2014 
Платфпрма за инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије за ушеое 
и укљушиваое 

INSO-7-2014 У правцу заједнишкпг прпграмираоа ппд прпгрампм Хпризпнт 2020 

INSO-8-2014 Синхрпнизпване иницијативе ппзива 

INSO-9-2015 
Инпвативне апликације за ппкретне е-владе за мала и средоа 
предузећа 

INSO-10-2015 Инпвативни ппслпвни мпдели за мала и средоа предузећа 



Услови позива 
• Објављени ппзиви 11. децембра 2013. године 

 

 

Теме Рокови за пријаву 
Индикативни 

буџет(милиони евра) 

INSO-1-2014/2015 29.04.2014/21.04.2015. 21,5 

INSO-2-2014 29.04.2014. 3,00 

INSO-3-2014 29.04.2014. 3,00 

INSO-4-2015 31.03.2015. 10,67 

INSO-5-2015 31.03.2015. 3,00 

INSO -6-2014 29.04.2014. 1,00 

INSO-7-2014 29.04.2014. 3,20 

INSO-8-2014 29.04.2014. 1,00 

INSO-9-2015 18/03/2015  
17/06/2015  
17/09/2015  
16/12/2015 

8,00 

INSO-10-2015 22,00 



Више информација о овом радном програму можете пронаћи на 
линку:  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_
2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-societies_en.pdf


Преглед тема са наглашеним 
правним аспектом 

• Наука у друщтву и за друщтвп 
▫ GARRI-5-2014 – Етика у истраживаоу: Прпмпвисаое 

интегритета 
 Рпк за пријаву – 2.10.2014. гпдине  

 Бучет – 2,3 милипна евра 

▫ GARRI-8-2014 – Наципналне кпнтакт пспбе за 
стандарде квалитета и хптизпнтална питаоа 
 Рпк за пријаву – 12.03.2014. гпдине 

 Бучет – 2 милипна евра 

 

 

 



• Безбедна, шиста и ефикасна енергија 
 

1)Енергетска ефикаснпст 
 

▫ EE 15 – 2014/2015 – Обезбеђиваое ефективнпг 
спрпвпђеоа легислативе Еврппске уније 
 Рпк за пријаву – 10.06.2015.гпдине  

 
▫ ЕЕ 20- 2014 – Ппмпћ у развпју прпјеката за инпвативне и 

пдрживе шеме финансираоа 
 Рпк за пријаву – 05.06.2014.гпдине  

 
▫ LCE 2 – 2014/2015 – Развпј нпвих генерација технплпгија 

пбнпвљивих електричних енергија и грејаоа/хлађеоа 
 Рпк за пријаву – прва фаза – 01.04.2014.гпдине 
                                                          23.09.2014. гпдине 
                                  - друга фаза – 03.09.2014. гпдине 
                                                             03.03.2015. гпдине 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1) Паметни градпви и заједнице 
▫ SCC – 03-2015 – Развпј система стандарда за 

паметне градпве 
 Рпк за пријаву – 03.03.2014. 

 
▫ SCC – 03-2015 – Усппстављаое мреже јавних 

дпбављача у лпкалним администрацијама у 
решеоима  паметних градпва 

 Рпк за пријаву – 07.05.2014. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Безбеднпст хране – Инпвативна, пдржива и 
инклузивна бипекпнпмија 

 
▫ Мреже јавних набавки инпвативних бипбазираних 

прпизвпда 

 
 Рпк за пријаву – 26.06.2014. гпдине 

 

 



• Здравље, демпграфске прпмене и благпстаое 

 
▫ PHC 5 – 2014 -Прпмпција здравља и превенција 

бплести 
 Рпк за пријаву – прва фаза - 11.03.2014 

                                 - друга фаза – 19.08.2014 

 

▫ PHC 29 – 2015 - Јавне набавке инпвативних услуга 
еЗдравља 
 Рпк за пријаву – 21.04.2015 

 

 

 



Хвала на пажои 


