Прекогранични програм
Србија – Босна и Херцеговина

Референтни број: EuropeAid/136472 /DD/ACT/Multi
Делегација Европске уније у Републици Србији
и
Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини
у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије
и
Дирекцијом за европске интеграције Савјета министара Босне и Херцеговине
објављују

Позив за достављање предлога пројеката за следећу приоритетну
област:

1.1 Унапређење продуктивности и конкурентности економских, руралних и еколошких ресурса
програмске области
који ће бити финансијски подржани кроз
Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) из
алокација за Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина за 2012. и 2013. годину.
У оквиру овог позива на располагању је индикативни износ од 3.600.000 € (1.800.000 € за Србију и
1.800.000 € за Босну и Херцеговину) за финансирање пројеката из обе партнерске земље који ће се
бавити превенцијом поплава, обновом и реаговањем у случају природних непогода.
Све апликације се шаљу препорученом поштом, достављају лично или путем курирске службе на
следећу адресу:
Заједнички технички секретаријат
Немањина 52
31000 Ужице
Република Србија
Рок за достављање апликација је 20. 7. 2015. (у случају личне доставе, рок за пријем је 15:00 часова по
локалном времену истог дана). Апликације које буду поднешене после овог рока биће искључене из
процеса оцењивања.
Смернице за апликанте су доступне за консултације на следећим интернет страницама:
www.srb-bih.org;
www.evropa.gov.rs;
www.europa.ba;
www.dei.gov.ba
и
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1416394618597&do=publi.welcome&PAGE=1&NBPUBLILIST=15&ORDERBY
AD =Desc&SEARCHTYPE=QS&ORDERBY=upd&userlanguage=en

За додатне информације контактирајте са Заједничким техничким секретаријатом:
Електронска пошта: office@srb-bih.org
Тел/факс: +381 31 512 394 и +387 35 257 365

Cross-Border Programme
Serbia – Bosnia and Herzegovina

Reference number: EuropeAid/136472 /DD/ACT/Multi
The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
and
the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
in cooperation with
the European Integration Office of the Government of the Republic of Serbia
and
the Directorate for European Integration of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
are launching

а Call for Proposals in the following priority area:
1.1 Improving the productivity and competitiveness of the area’s economic, rural and environmental
resources
with financial assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
allocations for the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina
for the years 2012 аnd 2013.
Under this Call for Proposals an indicative amount of 3.600.000 € (1.800.000 € for Serbia and 1.800.000 € for
Bosnia and Herzegovina) is available for funding projects from both partner countries focused on flood
prevention, recovery operations and emergency response.
All applications are to be submitted by registered mail, hand delivery or by courier service at the following
address:
Joint Technical Secretariat
Nemanjina 52
31000 Uzice
Republic of Serbia
The deadline for submission of applications is 20/7/2015 (in the case of hand-deliveries, the deadline for receipt
is at 15:00 hrs local time on the same day). Any application submitted after the deadline will be excluded from
the evaluation process.
Guidelines for Applicants are available for consultation on the following websites:
www.srb-bih.org;
www.evropa.gov.rs;
www.europa;
www.dei.gov.ba
and
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1416394618597&do=publi.welcome&PAGE=1&NBPUBLILIST=15&ORDERBY
AD =Desc&SEARCHTYPE=QS&ORDERBY=upd&userlanguage=en

For additional information please contact the Joint Technical Secretariat at:
E-mail: office@srb-bih.org
Tel/fax: +381 31 512 394 and +387 35 257 365

