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2.2.1. Позив за достављање предлога за спречавање и сузбијање свих облика насиља над
децом,
АНЕКС
Програм рада за 2019. годину Програма права, једнакост и грађанство
1. Увод
Циљ годишњег програм рада за 2019. годину Програма права, једнакост и грађанство
јесте допринос за даљи развој у области у којој се подстичу, штите и ефективно
остварују једнакост и права лица утврђена Уговором о Европској унији, Уговором о
функционисању Уније, и Повељом и међународним конвенцијама о људским правима
којима је ЕУ приступила1.
У том циљу програмом рада се обезбеђују финансијска средства за мере као што су
обуке, радионице, конференције, форуми за узајамно учење и сарадњу; медијске
кампање, едукације (подизање свести) и активности ширења информација. Обезбеђује
се и подршка за чиниоце чије активности доприносе остваривању циљева Програма,
као што су републички, регионални и локални државни органи, мреже на европскомнивоу и невладине организације.
Програм рада настао је на приоритетима из Програма рада Европске комисије за 2019.
годину 2 . Наиме, тежиште већине мера је на заштити права и подстицању
недискриминације и оне представљају допринос за остваривање приоритета Европске
комисије -„Подручје правде и основних права утемељено на узајамном поверењу“.
Мере којима се поспешује заштита података треба да допринесу да се оствари
приоритет „Повезано дигитално јединствено тржиште“, док ће подстицање родне
равноправности допринети остваривању приоритета „Нови подстицај за отварање
радних места, раст и улагања“.
Финансијска средства издвојена су у циљу остваривања следећих посебних циљева 3:
(a) подстицања недискриминације; (b) сузбијање расизма, ксенофобије и хемофобије;
(c) заштита права особа са инвалидитетом (d) подстицање родне равноправности; (e)
спречавање насиља над децом, младима и женама; (f) заштита права детета; (g)
обезбеђење заштите података о личности; (h) унапређење права која проистичу из
статуса грађанина ЕУ; (i) контрола поштовања права потрошача.
Обезбеђивање заштите права и оснаживање грађана
На основу програма рада се издвајају финансијска средства за спречавање и сузбијање
родно-заснованог насиља, између осталог и насиља у породици, сексуалног
узнемиравања и насиља над категоријама становништва у нарочито осетљивом
положају. Предвиђено је и решавање проблема насиља над децом4, давањем доприноса
за унапређење система дечје заштите.

Чл. 3 Уредбе (EУ) бр.1381/2013 Европског парламента и савета од 17 децембра 2013ф о оснивању Програма за
права, једнакост и грађанство у периоду од 2014. до 2020
2
Саопштење Комисије и Европског парламента, Европско-економског комитета и Комитета региона,
Комисија за Програм рада 2019, COM(2018) 800 final
3
Чл. 4 Уредбе (EУ) бр. 1381/2013
4
Насиље, по дефиницији из члана 19 Конвенције УН о правима детета : „сви облици физичког и
металног насиља, повреде, или злоупотреба, занемаривање, или немарног поступања, малтретирање
1

3

Када је реч о финансијским средствима која су намењена за заштиту права детета, у
тежишту је правда по мери детета, у циљу пружања подршке деци пре, током и по
окончању судског поступка и за изградњу капацитета стручних радника у правосуђу за
индивидуалну процену предвиђен правом ЕУ5.
Општа уредба о заштити података 6 је у примени од маја 2018. године, и унапређује
грађанска права и смањује трошкове и бирократско оптерећење за пословање у Европи.
Да би текстови правних прописа пратиле конкретне мере, домаћи органи за заштиту
података могу да добију финансијска средства за израду материјала за обуку и
оспособљавање инструктора, за активности упознавања главних заинтересованих
страна са новом Уредбом. Наставља се са пружањем подршке за одржавање
едукативних кампања, на републичком нивоу, и студија о примени реформског пакета
о подацима у Државама чланицама ЕУ.
Избори за посланике Европског парламента одржавају се у 2019. години. Грађани треба
да знају више о својим правима која проистичу из статуса грађанина ЕУ, односно о
правима да се слободно крећу и бораве у Унији, да остварују своје бирачко право и
право да буду бирани. Због тога су планом рада предвиђене активности којима се
поспешује успешно укључивање и политичка партиципација грађана ЕУ који имају
право да се крећу и учествују у грађанском и политичком животу. Европски избори
биће тема једне студије, као облика прикупљања података за наредни Извештај ЕУ о
стању грађанских права у ЕУ 7.
Комисија је у априлу 2018. поднела предлог Новог споразума за потрошаче8 да би свим
потрошачима у Европи загарантовала пуно остваривање права утврђених у прописима
Уније и контролу њиховог остваривања. Из тог разлога ће се средствима из овог
програма рада финансирати обука за мала и средња предузећа која ће им помоћи да се
упознају и лакше се придржавају прописа о потрошачима и оглашавању9. Обезбеђена
су и средства за ажурирање садржаја у бази података о прописима о потрошачима и
оглашавању, која је саставни део портала е-правда.

6

или експлоатација, укључујући сексуалну злоупотребу” и генерално коментар бр. 13 Комитета УН за
права детета (2011.) о праву детета на слободу без иједног облика насиља
5
Директива 2012/29/EУ Европског парламента и савета од 25. октобра 2012. о увођењу минималних
стандарда права, подршке и заштите оштећених у кривичном делу; Директива (EУ) 2016/800 Европског
парламента и савета од 11. маја 2016. о процесним мерама заштите за децу која су осумњичена или
оптужена лица у кривичном поступку.
Уредба (EК) 2016/679 Европског парламента и савета од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у
вези са обрадом података о личности и о слободи кретања тих података (Општа уредба о заштити
података)

7

Европска комисија редовно подноси извештаје о напретку на ефективном остваривању права
грађанина ЕУ и новим приоритетима за наредну годину у области грађанских права ЕУ. Најновији
извештај о праву грађанина ЕУ објављен је 2017. године

8

Нови споразум за потрошаче чине два Предлога директиве: Предлог директиве COM(2018)185
Европског парламента и савета о бољем надзору над поштовањем правила о заштити потрошача у ЕУ
и њиховој модернизацији и Предлога директиве COM/2018/0184 Европског парламента и савета о
колективној тужби у циљу заштите колективних интереса потрошача

9

Као поступање по Закону о потрошачима у 2017. почела је реализација пројекта Ready .
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Надаље, пошто је у априлу 2018. усвојено Саопштење о вештачкој интелигенцији 10,
финансијским средствима ће се обезбедити подршка за експертску групу за
одговорност и нове технологије. 11 Ова група помаже Европској комисији да
формулише начела која ће се широм ЕУ примењивати као инструкције у евентуалном
усклађивању домаћег права и меродавних прописа ЕУ о новим технологијама.
Подстицање недискриминације и равноправности
Програмом рада је предвиђен наставак рада на сузбијању дискриминације
извршавањем задатака са ЛГБТИ Листе мера 12 , иницијатива којима се подстиче
разноликост („управљање разноликошћу“), интеграција младих и Рома. У вези са тим,
предвиђена је подршка за домаће ромске платформе и израду студије као основе за
формулисање предлога новог Оквира ЕУ за домаће стратегије интеграције Рома после
2020. Поред тога, на располагању су финансијска средства за практично испитивање
дискриминације – ситуационо тестирање – уперено према ЛГБТИ и припадницима
етничке групе (Ромима), и тако скретање пажње на облике праксе у којима се са лицем
које има одређене карактеристике поступа на мање повољан начин него са другим
лицем које те карактеристике не поседује у упоредивој ситуацији.
Опредељена су и средства за рад на сузбијању забрињавајућег пораста броја злочина из
мржње и говора мржње, за мере које се предузимају у циљу борбе против расизма,
ксенофобије, хомофобије и осталих облика нетрпељивости. Наставља се са пружањем
помоћи Државама чланицама на изради заједничке методологије за евидентирање и
прикупљање података о злочинима из мржње и говору мржње. Штавише, обезбеђена
је, финансијска подршка, између осталог, за рад координатора Европске комисије на
сузбијању антисемитизма и анти-муслиманске мржње, као и Групе на високом нивоу
за сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих облика нетрпељивости.
У циљу реализације приоритета Европске стратегије о унапређењу положаја особа са
инвалидитетом 2010-2020 13 , опредељена су средства за мере којима се подстичу и
штите права особа са инвалидитетом, у складу са Конвенцијом УН о правима особа са
инвалидитетом. По први пут се програмом рада предвиђа додела награде, новчане, за
добитнике Награде за приступачан град, којом се одаје признање за изванредан
ангажман на стварању приступачних европских градова.
Са наставком рада Европске комисије на подстицању родне равноправности, 2019.
година представља завршну годину у којој се реализује Стратегија родне
равноправности 2016-2019 14 . У складу са тренутним стањем иницијативе за
усклађивање професионалног и породичног живота за запослене родитеље и
старатеље 15 , програмом рада предвиђена је подршка за реализовање домаћих
Саопштење COM(2018) 237 о вештачкој интелигенцији за Европу и Радни документ SWD(2018) 137 о
одговорности за дигиталне технологије у повоју
11
Експертска група за одговорност и нове технологије
12
Листа мера коју је сачинила Комисија у циљу унапређења равноправности ЛГБТИ , 2015
13
Eвропска стратегија о унапређењу положаја особа са инвалидитетом 2010-2020: Обновљена обавеза на
изградњу Европе без препрека, COM(2010) 636
14
Стратешки оквир за родну равноправност 2016-2019, 2015
15
Саопштење COM(2017) 252 Иницијатива за подршку усклађивању професионалног и породичног живота
запослених родитеља и старатеља, у којој је утврђен опсежан пакет комплементарних правних мера и мера
политике
10

5

активности едукације („подизање свести“) о разликама између родова („родни јаз“)
током животног века, уз сагледавање мера за усклађивања професионалног и
породичног живота жена и мушкараца, између осталог и бољом расподелом обавеза
старања.
ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ЗА 2019.
Програмом рада предвиђен је буџет од € 64 771 000 за финансирање активности којима
се обезбеђује заштита права и оснаживање грађана као и подстичу недискриминација
и равноправност. Износи по посебним циљевима су следећи:
Буџет по циљу

Износ

Обезбеђивање заштите права грађана и
њихово оснаживање (буџетска линија 33 02
01)

€ 27 509 000

42,47 %

€ 37 262 000

57,53 %

€ 64 771 000

100,00 %

Подстицање недискриминације и
равноправности (буџетска линија 33 02 02)
УКУПНО

% средстава за 2019.

Средства опредељена на основу програма рада добијају се на основу уговора о
набавкама и уговора о додели бесповратних средстава („уговори о гранту“) и по први
пут ове године на основу доделе награде.
Набавка је поступак у коме Европска комисија набавља услугу од неког привредног
субјекта1617, за коју се избор врши у поступку прикупљања понуда.
Бесповратна средства („грант“) су финансијско учешће („допринос“, „контрибуција“)
који обезбеђује Европска комисија за финансирање: неке мере чија је намера да се
помогне остваривање циља који је превиђен мерама политике Европске уније –
бесповратна средства за финансирање мере („акциони грант“, „грант за реализацију
мере“); рад неког тела чији циљ представља део мера политике Уније, односно иде у
прилог реализације мере политике Уније – бесповратна средства за рад тела
(„оперативни грант“)18. Бесповратна средства се у правилу, додељују у поступку јавне
набавке. Овим програмом рада није дозвољена додела финансијске подршке за треће
стране (тзв. „субгрантирање“).
Награде су финансијски допринос који даје Комисија као награду која се осваја
учешћем на конкурсу. Награде служе да се јавност упозна са постизањем циљева мера
политике Европске уније 19.
Плаћање трошкова мера на које се позива овде представљен програм рада, а посебно
бесповратних средстава, може се вршити на поједностављен начин (паушално плаћање,
по основу јединице трошкова, по фиксној стопи итд.) и по једноставнијим правилима
која се примењују на доприносе корисника у натури.
Члан 2(49) Уредбе (EУ, Eуратом) 2018/1046 Европског парламента и савета од 18. јула 2018.
17
о правилима финансирања која се примењују на општи буџет Уније („Уредба о финансијама“)
18
Чл.2(33) и 180(2) Уредбе о финансијама. Списак додељених оперативних грантова је објављен у наставку
текста сваког позива за достављање предлога.
19
Чл. 2(48) и 206(1) Уредбе о финансијама
16
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За вођење реализације мера предвиђени програмом рада надлежан је Генерални
директорат за правду и потрошаче („DG JUST“) осим ако није другачије предвиђено.
Наиме, реализацију мера за остваривање циља заштите права особа са инвалидитетом
води Генерални директорат за запошљавање, социјална питања и инклузију („DG
EMPL“).
Буџет за набавку и уговоре о додели бесповратних средстава и награда:
Бесповратна средства/набавке

Износ

% средстава за 2019.

Бесповратна средства („грантови“)

€ 50 305 000

77,67 %

Набавке

€ 14 116 000

21,79 %

Награде

€ 350 000

0,54 %

€ 64 771 000

УКУПНО

100,00 %

За сада су земље учеснице Програма права, једнакост и грађанство ( у даљем тексту
„Програм“): Државе чланице, Исланд и Србија. Лихтенштајн учествује у остваривању
циљева „Подстицање недискриминације и равноправности“ (буџетска линија 33 02 02).
У случају да треће земље закључе уговор са Унијом о свом учешћу у Програму од 2019.
године, то ће бити објављено у позивима за достављање понуда односно, на веб
страници Програма.
Програм обезбеђује средства за финансирање мера са европском додатом вредношћу.
Оцењивање европске додате вредности мера, међу којима су и мере малих размера и
домаће мере, вршиће се на основу критеријума као што су њихов допринос доследној
примени права Уније, и широкој едукацији („подизање свести“) о правима која из тог
права проистичу; потенцијал мера за изградњу узајамног поверења Држава чланица и
за унапређење прекограничне сарадње; њихов потенцијал да допринесу стварању
минимума стандарда и решења за превазилажење прекограничних изазова или изазова
присутних широм Уније 20.
Све активности које се реализују на основу овог програма рада морају бити у складу са
правима и начелима утврђеним у Повељи о основним правима Европске уније и у
складу са њима се морају спроводити. Оне морају ићи у прилог подстицања родне
равноправности, дечјих права и недискриминације.
Као што је истакнуто у периодичној оцени Програма21, активности које се спроводе
морају бити повезане и морају се односити на области предвиђене мерама политике
ЕУ.
Наиме, активности које се реализују на основу овог програма рада морају бити
доследне, комплементарне и садејствујуће („синергија“) са активностима које се
реализују уз подршку других финансијских инструмената Уније. У те инструменте
спадају следећи програми: Правда („Justice Programme“), Европа за грађане „Еurope for
Citizens Programme“), као и програми у области запошљавања и социјалних питања;
затим, европски структурални и инвестициони фондови; Фонд за унутрашњу
безбедност и Фонд за азил, миграције и интеграцију у области унутрашњих послова;
20
21

Члан 2 Уредбе (EУ) бр. 1381/2013
Извештај COM/2018/508 о привременом оцењивању реализације Програма права, једнакост и грађанство 20142020, стр. 10
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Еразмус+ у области образовања; Инструмент за предприступну помоћ (ИПА),
Европски суседски инструмент („the European Neighbourhood Instrument“) и Европски
инструмент за демократију и људска права у области спољних послова.
ОСНОВНИ

КРТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА МЕРУ У

ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ПО ОБЈАВЉИВАЊУ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА

Основни критеријуми за избор и доделу бесповратних средстава за меру у поступку
набавке по објављивању позива за достављање предлога су следећи, осим ако у
поједином позиву за достављање понуда није утврђено другачије 22:
1. Подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава и њихови партнери морају
испуњавати следеће критеријуме за избор:
(a) подносилац и партнери морају имати стабилне и адекватне изворе финансирања
активности без прекида од почетка до краја периода за који су им додељена
бесповратна средства и за учешће у њеном финансирању („финансијска
способност“);
(b) Подносилац и партнери морају имати довољно капацитета за рад и стручних
капацитета за реализацију активности за које подносе захтев за суфинансирање
(„радна способност“ – „оперативна способност“). Организације које учествују у
неколико пројеката морају имати довољно финансијских и оперативних
способности за спровођење више пројеката истовремено.
Не врши се провера и потврђивање финансијске способности међународних
организација и јавних органа.22
2. Процена предлога врши се на основу следећих критеријума за доделу средстава:
(a) релевантност предлога мере за приоритете наведене у позиву за достављање
предлога;
(b) квалитет предлога мере;
(c) европска додата вредност пројекта;
(d) очекивани резултати, ширење информација, одрживост и дугорочни ефекат;
(e) рентабилност.
Основни критеријуми прихватљивости учешће прецизирају се посебно за сваки позив
за достављање предлога.
2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРАВА И ОСНАЖИВАЊЕ ГРАЂАНА – БУЏЕТСКА ЛИНИЈА 33 02
01
2.1. Увод
Програмом рада предвиђен је буџет од € 27 509 000 за реализацију мера које се односе
на следећих пет циљева Програма право, равноправност и грађанство: (e) спречавање
насиља над децом, младима и женама; (f) заштита права детета; (g) обезбеђење заштите

Програм правда и Програм права, једнакост и грађанство – Упутство за подносиоце захтева за
доделу бесповратних средстава за финансирање мере
22
Члан 198(5)(6) Уредбе о финансијама
22
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података о личности; (h) унапређење права која проистичу из статуса грађанина ЕУ; (i)
контрола поштовања права потрошача.
Буџет за набавку и уговоре о додели бесповратних средстава:
- бесповратна средства за реализацију мере (2.2)

€ 21 700 000

- бесповратна средства за рад тела (2.3)

€ 1 850 000

- набавке (2.4)

€ 3 959 000
€ 27 509 000

ИНДИКАТИВНИ БУЏЕТ ПО СТАВКАМА ПО ОДРЕЂЕНОМ ЦИЉУ
За спречавање и сузбијање свих облика насиља над децом,
младима и женама, као и насиља над другим категоријама
у ризику, посебно одређених категорија у ризику од насиља
у блиским односима, и за заштиту жртава таквог насиља
(некадашњи фонд Дафне – „Daphne“)

€ 16 925 000

бесповратна средства за реализацију мере (2.2.1; 2.2.2)

€ 15 200 000

бесповратна средства за рад тела (2.3.1)

€ 1 300 000

набавке (2.4)

€ 425 000
€ 4 550 000

За подстицање и заштиту права детета
бесповратна средства за реализацију мере (2.2.3)

€ 4 000 000

бесповратна средства за рад тела (2.3.1)

€ 550 000

За допринос обезбеђењу највишег нивоа заштите тајности и
податка о личности

€ 1 750 000

бесповратна средства за реализацију мере (2.2.4)

€ 1 000 000

набавке (2.4)

€ 750 000

За подстицање и унапређење остваривања права која
проистичу из статуса грађанина ЕУ

€ 3 184 000

бесповратна средства за реализацију мере (2.2.5)

€ 1 500 000

набавке (2.4)

€ 1 684 000
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За омогућавање појединцима у својству потрошача или
предузетницима на унутрашњем тржишту да остваре своја
права која проистичу из права Уније, поред пројеката за
чију реализацију су обезбеђена средства у Програму за
потрошаче

€ 1 100 000

набавке (2.4)

€ 1 100 000
€ 27 509 000

УКУПНО
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2.2. Бесповратна средства за реализацију мере („акциони грант“)
2.2.1. Позив за достављање понуда за спречавање и сузбијање свих облика
насиља над децом, младима и женама
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (EУ) бр. 1381/2013
Посебан циљ: спречити и сузбити све облике насиља над децом, младима и
женама, као и насиље над другим категоријама у ризику, посебно категорија у
ризику од насиља у блиским односима, и заштиту жртава таквог насиља
(некадашњи фонд Дафне –„Daphne“).
ПРИОРИТЕТИ
1. Спречавање и сузбијање родно-заснованог насиља – индикативни износ: € 7 020
000
1.1. Спречавање, заштита односно, подршка жртвама насиља у породици
Тежиште на родно-заснованом насиљу у породичној сфери, између осталог и на
штетној пракси, у складу са одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и
борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција),
посебно Поглавља III и IV о спречавању, подршци и мерама заштите. Такво тежиште
доприноси испуњавању обавеза које проистичу из поштовања права жртава утврђених
у прописима ЕУ (посебно у Директиви 2012/29/EУ, Директиви 2011/99/EУ28 и
Уредби (EУ) бр. 606/201328).
- Спречавање: мере као што су оне које доносе промене става и понашања и којима
се врши едукација о насиљу у породици (утврђена у члану 3б Истанбулске
конвенције); израда алата који помажу да се препознају и поступа по првим знацима
насиља у породици као што су систематска контрола здравствених радника (или
других стручних лица која се баве услугама које нису директно везане за подршку у
случјаевима насиља у породици, на пример социјални рад или просвета); програми
чији је циљ оснаживање жртава да могу да пројаве насиље, помогну да се дође до оних
стопа пријављивања које представљају стварни одраз размере насиља;
- Заштита: мере као што су оне чији је циљ подстицање мултидисциплинарне
сарадње и унапређење способности („изградње капацитета“) релевантних стручних
лица која учествују у активностима пружања заштите и подршке жртвама у циљу
обезбеђења благовремености и ефективности мера тако да жртви буде загарантована
безбедност и зајамчено спречавање наставка насиља; израда метода и протокола за
процену ризика и њихову ефективну примену;
- Подршка: мере као што су обуке и унапређење способности („изградње
капацитета“) стручних лица која пружају подршку жртвама којима се помаже и пружа
помоћ жртвама како би биле у потпуности упознате са својим правима и упућене на
одговарајуће службе (као што су правна и психо-социјална помоћ, решавање
стамбеног питања, здравствена заштита и социјална заштита); израда програма за
оснаживање жртава у циљу стицања економске независности (као што су збрињавање
у сигурној кући/на безбедном месту, пружање дечје заштите, образовање,
оспособљавање и помоћ за проналажење посла).
1.2. Заштита и подршка за жртве родно-заснованог насиља над категоријама у
посебно осетљивом положају
11

Тежиште на заштити и подршци за одрасле жртве родно-заснованог насиља, међу
којима и сексуалног насиља, силовања, из категорија у посебно осетљивом положају
међу којима су и младе жене, особе мигрантског порекла, лица која траже азил,
избеглице, ЛГБТИ особе, етничке мањине (укључујући Роме), жене са инвалидитетом,
жене које живе односно, раде на улици.
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Тежиште мера треба да буде на омогућавању коришћења услуга заштите и подршке
тим жртвама којима се испуњавају њихове специфичне потребе (било да ли су то мере
заштите и подршке које пружају снаге реда и мира (полиција), правосудни систем,
ради се о службама/услугама пружања подршке жртвама, социјалне заштите или
здравствене заштите) и тежиште мора да буде на мултидисциплинарној сарадњи и
изградњи капацитета (унапређења способности) релевантних стручних лица која раде
у непосредном додиру са тим категоријама у циљу благовременог обезбеђења
ефективне заштите и подршке. У обзир долази и рад на спречавању (превентивни рад),
посебно намењен поменутим категоријама (као што су едукативне („подизање
свести“) и информативне кампање).
1.3 Спречавање и мере против сексуалног узнемиравања
Тежиште је на спречавању и мерама против сексуалног узнемиравања, између осталог
дигиталног узнемиравања. Појам „сексуално узнемиравање“ односи се на сваки вид
нежељеног вербалног или невербалног или физичког понашања сексуалне природе,
са сврхом или ефектом повреде достојанства лица, посебно када се ствара
застрашујуће, непријатељско, понижавајуће, омаловажавајуће или увредљиво
окружење. Мерама се могу решавати проблеми и физичког и психолошког
узнемиравања које се одвија како на интернету тако и када корисник није на мрежи.
Тежиште мера треба да буде на изради алата за пријављивање инцидената: едукација
припадника категорија у ризику (тј. младих корисника друштвених медија) и жртава
у циљу едукације о ризицима и правима, оснаживања жртава за пријављивање
инцидената и тражења свог права; израда упутстава („смерница“) и приручника за
пружање специјализованих услуга подршке (тј. на радном месту, у школи, на
универзитету, на интернету); и унапређење способности („изградња капацитета“)
релевантних стручних лица. У обзир долазе и мере са ширим тежиштем, као што су
едукација („подизање свести“) јавности у циљу борбе против предрасуда и родних
стереотипа и норми којима се подстиче и одобрава сексуално узнемиравање.
2. Спречавање и сузбијање насиља над децом – индикативни износ: € 4 680 000
Тежиште, доприноса на постизању Циља одрживог развоја бр.16.2 (окончање
злоупотребе, експлоатације, трговине децом и свих облика насиља над децом и њиховог
мучења) и као део интегралног система дечје заштите, је на:
2.1 унапређење способности („изградња капацитета“) лекара на специјализацији и
лекара на радном месту (лекара опште праксе, стоматолога, педијатара,
медицинских сестара и техничара, здравствених радника у службама хитне
помоћи), социјалних радника, полиције, и просветног кадра (предшколско
образовање и васпитање, наставници, васпитачи и наставници у предшколском
образовању и васпитању), у извођењу стручних лица у области, са циљем да се
изврши поуздана систематизација спречавања, откривања, утврђивања
неповољних доживљаја у детињству и мера против њих;
2.2 унапређење способности („изградња капацитета“) у извођењу стручних лица у
области за специјалисте форензичког испитивања деце која су жртве насиља (у
складу са домаћим системом, нпр. додељени полицији или „Барнхаусу“) са циљем
да се изврши систематизација одговарајућег броја домаћих специјалиста за
форензичко испитивање да би се спречио даљи развој трауме код деце-жртава,
обезбедио пут до терапије и побољшале стопе гоњења;
2.3 унапређење способности („изградња капацитета“) у извођењу стручних лица у
области за специјализанте и стручна лица на радном месту који деци жртвама
13

насиља пружају терапеутске услуге и лечење који су утемељени на чињеницама и
познавању трауме, са циљем да се изврши систематизација одговарајућег броја
терапеутских услуга за децу-жртве, уз вођење рачуна о деци појединцима и
групама деце и деци као групи (нпр. у случајевима масовне виктимизације односно,
тероризма).
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ОПИС АКТИВНОСТИ
Активности су:
- активности едукације („подизања свести“) и оснаживања;
- унапређења способности („изградње капацитета“) стручних лица и њиховог
оспособљавања;
- израда и примена протокола, израда метода рада и алата;
- размена примера добре праксе, узајамно учење;
Пожељни су израда практичних пројеката и примена конкретних мера. Иако се
истраживања не изузимају, ако су неке активности истраживања део пројекта, онда треба
да буду строго повезане са пројектом као целином.
Топло се препоручује учешће неког јавног органа, међу којима су регионални и локални
органи, који ће бити активни учесници на пројекту. Овај услов се процењује на основу
критеријума доделе (б) квалитет предлога мере.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Спречавање и сузбијање родно-заснованог насиља
1.1. Спречавање, заштита односно, подршка жртвама породичног насиља
•

промена става и понашања у вези са питањем родно-заснованог насиља (међу
којима је и мањи степен толеранције и мање окривљавање жртве) општег
становништва и одређених категорија, нпр. релевантних стручних лица, сведока и
посматрача, категорија у осетљивом положају, итд.;

•

насиље се спречава пре него што се догоди захваљујући едукованости о родној
равноправности и здравим односима, као и оснаживању жена;

•
•

откривају се и пријављују (први знаци) насиља;
већа способност главних заинтересованих страна и релевантних стручних лица да
реше проблеме у вези са родно-заснованим насиљем, између осталог и на основу
чвршће успостављене сарадње више чинилаца;

•
•

безбедност жртава је зајамчена а наставак насиља се спречава;
случајеви прекограничног насиља се примерено решавају, применом Директиве
2011/99/EУ о европском налогу за заштиту;

•

веће пријављивање насиља полицији и другим службама, уз постојање
одговарајућег механизма који то омогућава;

•

већа вероватноћа да ће посматрач интервенисати.

1.2. Заштита и подршка за жртве родно-заснованог насиља категорија у посебно
осетљивом положају
•
•

откривају се и пријављују (први знаци);
жртве припадници категорија у посебно осетљивом положају могу да добију
услуге заштите и подршке којима се испуњавају специфичне потребе жртава;
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•

већа способност главних заинтересованих страна и релевантних стручних лица
која раде у директном додиру са овим категоријама да реше проблеме у вези са
родно-заснованим насиљем, између осталог и на основу унапређене
мултидисциплинарне сарадње;

• спречено насиље захваљујући спроведеним активностима едукације.
1.3 Спречавање и мере против сексуалног узнемиравања
•
•
•

унапређење мере за спречавање и реаговање на сексуално узнемиравање;
откривају се и пријављују (први знаци) насиља;
групе у ризику и жртве више знају о ризицима, те како да пријаве инциденте;

•

већа способност релевантних стручних лица за решавање питања сексуалног
узнемиравања;
израда смерница и приручника за специјализоване службе подршке (нпр. на
радном месту, у школама, универзитетима, на интернету) за решавање проблема
сексуалног узнемиравања;

•

•

веће знање о предрасудама, родним стереотипима и нормама које доприносе да се
сексуално узнемиравање толерише;

•

промена става и понашања у вези са сексуалним узнемиравањем (међу којима и
мањи степен толеранције и мање окривљавања жртве);

2. Спречавање и сузбијање насиља над децом
•
•

унапређени домаћи системи дечје заштите
просветни и здравствени сектор добили подршку да изврше систематизацију
утврђивања, откривања и мера против неповољних доживљаја деце;

•

боље се откривају, утврђују и на крају спречавају неповољни доживљаји из
детињства;

•
•

повољније стопе гоњења за кривична дела против деце;
оспособљен већи број стручњака за форензичко испитивање деце и повећан
њихов број у земљи;

•

унапређена способност специјализаната и запослених стручних лица који децижртвама насиља пружају терапеутске услуге и лечење који су утемељени на
чињеницама и познавању;

•

деца жртве насиља имају боље изгледа за нормалан живот

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава квалификовани за учешће ако
испуњавају све у наставку наведене критеријуме:
(a) подносиоци и партнери морају бити јавни субјекти или приватне организације,
основани по закону у једној од земаља које учествују у Програму, или
међународне организације. Профитне организације захтев подносе у партнерству
са јавним субјектима или приватним непрофитним организацијама;
(b) пројект може бити или домаћи или међународни (транснационални);
(c) захтеви се морају тицати најмање две организације (подносиоца и партнера);
(d) износ бесповратних средства ЕУ за која се подноси захтев не може бити мањи
од € 75 000.
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РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („ДG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтних број позива
Укупни буџет на
Датум
(тема)
располагању
REC-RDAP-GBV-AG-2019

1 квартал 2019. године

€ 11 700 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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2.2.2.

Додела бесповратних средстава за реализацију мере („акциони
грант“) домаћим органима за статистику без позива за достављање
предлога, за спровођење анкете о родно-заснованом насиљу

ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (EУ) бр.1381/2013
Посебни циљ: спречити и сузбити све облике насиља над децом, младима и женама, као
и насиље над другим категоријама у ризику, посебно категорије у ризику од насиља у
блиским односима, и заштитити жртве тог насиља (Дафне)
Чл. 195(д) Уредбе о финансирању и Чл. 5(3) Уредбе (ЕК) 223/2009 o европској статистици
ПРИОРИТЕТИ
Циљ је да се пружи подршка домаћим заводима за статистику у вези са спровођењем
анкете о родно-заснованом насиљу.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Европски систем за статистичку подршку израђује и спроводи анкету о насиљу које
су жртве доживеле у циљу прикупљања упоредивих података о насиљу над женама у
ЕУ.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Анкета побољшала методологију и обухват анкете Агенције Европске уније за
основна права. Из ње произилазе општа методологија и упитник ЕУ за редовно
прикупљање упоредивих података о родно-заснованом насиљу у ЕУ. Подаци о роднозаснованом насиљу у ЕУ добијају се и из потпуне и обимне анкете која ће бити
спроведена у периоду 2019-2020 у свим Државама чланицама које желе да учествују.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ И ДОДЕЛЕ

Да би били прихватљиви, захтеви за доделу бесповратних средстава морају
испуњавати следеће критеријуме:
a) подносиоци морају бити домаћи заводи за статистику или других домаћи органи
надлежни за израду, производњу и ширење европских статистичких података, у
складу са ставкама листе на коју се позива члан 5 Уредбе (ЕК) 223/2009 о
европској статистици; партнери морају бити јавни субјекти или приватне
организације, по закону основани у једној од земаља које учествују у Програму,
или међународна организација;
b) пројект може да буде или домаћи или међународни (транснационални);
c) захтев може да се односи на једну или више организација (подносилац и
партнери);
d) износ бесповратних средстава ЕУ за која се подноси захтев не може бити мањи
од € 75 000. Основ критеријума доделе је:
a) релевантност захтева за циљеве позива и приоритетима годишњег програма рада;
b) квалитет предлога, између осталог оцена у смислу доследности, релевантности
и сразмерности предвиђеног буџета у односу на предлог мере.
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РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за европску статистику („DG ESTAT“) на основу поделегирања
ИНДИКАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗНОСИ
Референца

Датум
3

JUST-2019-ESTAT

квартал
2019.
године

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
90%
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Износ
€ 3 500 000

2.2.3. Позив за достављање предлога за унапређење способности („изградње
капацитета“) у области права детета – правда по мери детета
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Посебни циљ: подстицање и заштита права детета
ПРИОРИТЕТИ
Као саставни део система правосуђа по мери детета, у пуној сарадњи са стручним
лицима и одређеним органима у заинтересованом домаћем правосудном систему:
1. Систематизација и наставак увођења на чињеницама утемељене подршке за
децу учеснике у кривичним, грађанским и управним судским поступцима, уз вођење
рачуна о искуству које је поткрепљено документима у заинтересованим земљама.
2. Унапређење способности („изградња капацитета“) за стручна лица у правосуђу
и друга стручна лица која учествују у систематизацији поузданих,
мултидисциплинарних индивидуалних процена у складу са чл. 22 Директиве
2012/29/EУ о увођењу минималних стандарда права, подршке и заштите оштећених
у кривичном делу и чл. 7 Директиве (ЕУ) 2016/800 о процесним мерама заштите за
децу која су осумњичена или оптужена лица у кривичном поступку, уз вођење
рачуна о Државама чланицама које су у пренеле или треба да пренесу ове Директиве
у домаће право.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Што се тиче првог приоритета, у активности спадају кораци за систематизацију и
увођење акредитованих посредника, помоћних средстава за комуникацију и алата за
пружање подршке деци пре правосудног поступка, у току и после њега, односно
унапређења способности и помоћних средстава за комуникацију за адвокате/правне
саветнике/лица која деци пружају подршку
Што се тиче другог приоритета, у активности спадају унапређење способности
правосудних и других стручних лица која непосредно учествују у
мултидисциплинарним индивидуалним проценама.
Топло се препоручује учешће неког јавног органа, међу којима су регионални и
локални органи, који треба активно да учествују у пројектима. Овај услов се процењује
на основу критеријума доделе (б) квалитет предлога мере.

20

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Систематизација и наставак увођења на чињеницама утемељених облика
подршке за децу
•

права деце се подстичу и боље штите пре правосудног поступка, у току и после
њега;

•

деца не настављају да пате или проживљавају секундарне трауме због тога што
учествују у правосудном поступку;

•
•

деца имају боље изгледе за нормалан живот;
стручна лица у правосуђу и друга стручна лица више знају о облицима подршке
који се темеље на чињеницама који би деца могла да добију или треба да им се
пруже;
• систематизоване индивидуалне процене у складу са обавезом предвиђеном
правом ЕУ;
• деца добијају бољу подршку у правосудном поступку, између осталог и да
сведоче на најбољи начин.
2. Унапређење способности за стручна лица у правосуђу и друга стручна лица
•
•
•

стручна лица у правосуђу и друга стручна лица боље знају да комуницирају са
децом;
Државе чланице добиле подршку за примену судских поступака и процедура по
мери детета;
Омогућена мултидисциплинарна сарадња и сарадња чинилаца када је реч о
сарадњи релевантних домаћих и других именованих тела.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
Да би били прихватљиви, захтеви за доделу бесповратних средстава морају испуњавати
следеће критеријуме:
(a) подносиоци и партнери морају бити јавни субјекти или приватне организације,
основани по закону у једној од земаља које учествују у Програму, или
међународне организације. Профитне организације захтев подносе у
партнерству са јавним субјектима или приватним непрофитним организацијама;
(b) пројекти могу бити или домаћи или међународни (транснационални);
(c) захтев може да се односи на једну или више организација (подносилац и
партнери);
(d) износ бесповратних средстава ЕУ за која се подноси захтев не може бити мањи
од € 75 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („ДG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОС
Референтних број позива
Укупни буџет на
Датум
(тема)
располагању
REC-RCHI-PROF-AG-2019

1 квартал 2019. године
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€ 4 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
2.2.4. Ограничени позив за достављање понуда органима за заштиту
података за упознавање главних заинтересованих страна са новим
прописом о заштити података
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Посебни циљ: Допринети обезбеђењу највишег нивоа заштите тајности и
података о личности
ПРИОРИТЕТИ
С обзиром на Уредбу (ЕУ) 2016/679 о заштити физичких лица у вези са обрадом
података о личности и о слободном кретању таквих података (Општа уредба о заштити
података), циљ ових мера јесте пружање подршке домаћим органима за заштиту
података да: главне заинтересоване стране упознају са новим прописом о заштити
података уз помоћ едукације („подизање свести“) главних заинтересованих страна у
привреди, посебно малих и средњих предузећа, и опште јавности. Настављањем са
радом на стеченом искуству са истих позива за достављање понуда објављених током
2017. године, и у зависности од потреба домаћих органа за заштиту података, можда је
неопходно да домаћи органи за заштиту података добију још подршке да би могли да
допру до главних заинтересованих страна и обезбеде познавање прописа о заштити
података, као и да одговоре на њихове упите.
У складу са политичким приоритетима Европске комисије, реформа заштите података
једна је од градивних елемената повезаног дигиталног јединственог тржишта и
подручја правде и основних права на основу узајамног поверења. То је основни део
европског плана о безбедности. Штавише, Комисија је у 2018. години објавила
Саопштење „Боља заштита, нове могућности – упутство Комисије за непосредну
примену Опште уредбе о заштити података од 25. маја 2018. године“.
ОПИС АКТИВНОСТИ
- Пружање подршке домаћим органима за заштиту података да допру до привреде
и грађана посредством:
- Пружањем подршке органима за заштиту података у едукацији („подизање
свести“) главних заинтересованих страна у привреди (посебно малих и средњих
предузећа), давању одговора на њихове упите о примени Опште уредбе о заштити
података и у омогућавању придржавања малих и средњих предузећа Опште
уредбе о заштити података; овај циљ се може остварити отварањем и увођењем
директних телефонских линија;
- Пружање подршке органима у извођењу активности едукације („подизања
свести“) које су намењене општој јавности.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
главне заинтересоване стране у привреди, посебно мала и средња предузећа, боље
познају и разумеју правила о заштити податка;
општа јавност више зна о заштити података.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
Да би били прихватљиви, захтеви за доделу бесповратних средстава морају испуњавати
следеће критеријуме:
a) подносиоци морају бити домаћи органи за заштиту података у смислу члана 51.
Уредбе (ЕУ) 2016/679; партнери морају бити јавни субјекти или приватне
организације, основани у складу са законом у једној од земаља учесница у
Програму;
b) пројекти могу бити или домаћи или међународни;
c) захтев може да се односи на једну или више организација (подносилац и
партнери);
d) износ бесповратних средстава ЕУ за која се подноси захтев не може бити мањи
од € 75 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОС
Референтних број позива
Укупни буџет на
Датум
(тема)
располагању
REC-RDAT-TRAI-AG-2019

1 квартал 2019. године

€ 1 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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2.2.5. Позив за достављање предлога за подизање свести о правима грађана
ЕУ и укључивању мобилних грађана ЕУ и за пружање подршке
усаглашавању рада домаћих државних органа надлежних за изборну
тематику
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Посебни циљ: подстицање и унапређење остваривања права која проистичу из
статуса грађанина ЕУ
ПРИОРИТЕТИ
1.
Мере имају за циљ подстицање едукованости о правима грађана ЕУ и
поспешивање укључивање мобилних грађана ЕУ и демократске партиципације
мобилних грађана ЕУ и недовољно заступљених група, међу којима жена, младих и
грађана ЕУ који живе у другој државни чланици ЕУ. Мерама треба подржати рад
Држава чланица и организација грађанског друштва у овој сфери, уз допуњавање и
избегавање дуплирања финансирања рада Комисије на истим питањима на другом
месту.
2.
Мере имају за циљ пружање подршке домаћим координационим мрежама, у
чијој је надлежности усклађивање рада домаћих државних органа и тела која се баве
изборима (као што су питања њихове организације, праћења и контроле поштовања
прописа).
Мерама треба основати форуме за размену искустава домаћих државних органа у циљу
праћења и истраживања изазова и откривања претњи, праћења поштовања прописа и
уобичајених административних начина рада и утврђивања недостатака у постојећим
основама, а у шта спадају и прекограничне импликације. Мера треба да предвиди да
контакт лица/повереници у земљи на ефективан и ефикасан начин размењују примере
добре праксе Држава чланица и координацију на европском нивоу. Општи циљ је да се
пружи подршка интегритету слободних и поштених избора у Европи, уз очување
демократских институција и учешће грађана у њима. Усаглашавање рада унутар
таквих мрежа и њихове сарадње могло би нарочито да доведе до успостављања општих
метода рада у циљу откривања и отклањања претњи по изборе (потенцијално
успостављање система упозоравања), примера најбољих пракси и смерница.
ОПИС АКТИВНОСТИ
1. За подстицање едукације о правима грађана ЕУ и поспешивања укључивања
мобилних грађана ЕУ и демократске партиципације мобилних грађана ЕУ и
недовољно заступљених група – индикативни износ: € 730 000
Активности треба да се организују као пројекти; обуке; семинари; уобичајени облици
рада на едукацији; изградњи, размени и ширењу примера најбоље праксе међу јавним
органима и организацијама грађанског друштва. Ту нарочито спадају:
- Поспешивање учешћа у демократском животу Европске уније (посредством између
осталог могућности коришћења прекограничних политичких информација и
олакшавања могућности коришћења политичких информација) и заступљеност и
учешће у изборима на локалном и на нивоу ЕУ, међу којима и младих, жена и
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грађана ЕУ који живе у другим чланицама ЕУ (применом тзв. дигиталних,
интерактивних и иновативних алата));
- инклузивне политике и најбоље праксе у којима се не ради искључиво о једном
профилу мобилних грађана ЕУ већ се у обзир узимају и различите потребе тих
грађана ЕУ као и изазови са којима се градови суочавају у улози домаћина тих
грађана (нпр. решавање стамбеног питања, школовање,
улазак на тржиште рада, учешће у одлучивању на нивоу заједнице, добровољни рад,
итд.) а којима се подстиче мултикултурализам;
- ширење практичних информација и давање савета о томе каква права грађани имају,
међу којима је и гласачко право, и о обавезама које мобилни грађани ЕУ имају у
земљи, региону/граду и као и помоћи која им је на располагању да те обавезе изврше.
2. За пружање подршке домаћим координационим изборим мрежама и европској
координацији тих мрежа – индикативни износ: € 770 000 само за домаће државне
органе
Активности које је могуће организовати – радионице, семинари, конференције,
експертски састанци на различитим нивоима по потреби (евентуално одржавање
састанака експерата на високом нивоу за потребе спровођења тих мера политике);
узајамно учење, вежбе успостављања и одржавања сарадње, израда аналитичких
студија; активности едукације; као и платформе за размену информација.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1.
За едукацију о правима грађана ЕУ као и поспешивању укључивања
мобилних грађана ЕУ и демократске партиципације мобилних грађана ЕУ и
недовољно заступљених група
•

већа доступност, едукованост и партиципација мобилних грађана ЕУ у
грађанским активностима у својим заједницама, као што је рад волонтерских
група и локалних тела која доносе одлуке, међу којима су школски одбори и
организације заједнице;

•

већа способност домаћих експерата на нивоу земље, регионалних и локалних
експерата у циљу омогућавања и олакшавања партиципације мобилних грађана
ЕУ у политичком и друштвеном животу заједница у којима живе;

•

унапређена сарадња и размена информација између надлежних државних органа
са циљем да се мобилним грађанима ЕУ омогући партиципација у Државама
чланицама и локалним заједницама у којима живе.

2.
За пружање подршке раду домаћих координационих изборних мрежа и раду
на европској координацији ових мрежа
•

боље праћење и разумевање системских изазова и ризика по организацију и
одржавање избора и по шири правни основ којим су уређени услови без којих није
могуће очување интегритета демократских избора у Европи, као и из
прекограничне перспективе;

•

већа способност и знање органа и релевантних тела која учествују у изборима о
својој улози и обавезама у овој сфери и њихова боља сарадња.

•

рационализовано и ефективно усаглашавање рада у домену изборне тематике на
европском нивоу.
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
Сматра се да је захтев за доделу бесповратних прихватљив за реализацију првог
приоритета ако испуњава следеће критеријуме:
(a) подносиоци захтева и њихови партнери су правна лица у јавном сектору или
организације у приватном сектору, основане у складу са прописима у некој
земљи учесници у Програму, или међународне организације. Добитне
организације захтев подносе у партнерству са правним лицима у јавном сектору
или приватним недобитним организацијама;
(b) пројекат може да буде или домаћи или међународни;
(c) захтев се мора односити на најмање две организације (подносиоца захтева и
његовог партнера);
(d) износ бесповратних средстава не може бити мањи од € 75 000.
Сматра се да је захтев за доделу бесповратних прихватљив за реализацију другог
приоритета ако испуњава следеће критеријуме:
(e) подносиоци захтева су државни органи или тела надлежна за изборна питања
једне од земаља која учествује у Програму; партнери су правна лица у јавном
сектору или организације у приватном сектору, основане у складу са прописима
у једној од земаља која учествује у Програму, или међународне организације;
(f) пројекат може да буде или домаћи или међународни;
(g) захтев се мора односити на једну или више организација (подносиоца захтева и
његовог партнера);
(h) износ бесповратних средстава не може бити мањи од € 75 000 нити већи од
€ 100 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтних број позива
Укупни буџет на
Датум
(тема)
располагању
REC-RCIT-CITI-AG-2019

1 квартал 2019. године

€ 1 500 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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2.3. Бесповратна средства за рад („оперативни грантови“) 2.3.1. Бесповратна
средства за рад за партнере п основу Оквирног споразума са Европском
комисијом који се баве превенцијом и сузбијањем свих видова насиља над децом,
младима и женама (Дафне) у област права детета
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр.1381/2013
Ужи циљеви:
спречити и сузбити све видове насиља над децом, младима и женама, као и
насиље над другим групама у ризику, посебно групама у ризику од насиља у
блиским односима, и заштита жртава таквог насиља (Дафне)
подстицати и заштитити права детета

-

ПРИОРИТЕТИ
Бесповратна средства се додељују у циљу пружања подршке за реализацију годишњег
програма рада европских мрежа са циљем да се (i) спрече и сузбију сви видови насиља
над децом, младима и женама, као и насиље над другим групама у ризику, посебно
група у ризику од насиља у блиским односима, и дасе заштите жртве таквог насиља;
(ii) подстичу и заштите права детета. Европске мреже о којима је овде реч су са
Европском комисијом потписале Оквирни споразум о сарадњи. Комисија ће позвати
партнере на основу ових оквирних споразума да поднесу своје предлоге уз објаву
годишњих приоритета.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Бесповратним средствима се финансирају трошкови рада и оне активности мрежа које
доносе додату вредност ЕУ и доприносе остваривању циљева Програма, између
осталог: аналитичке активности, активности оспособљавања, узајамно учење, сарадња
едукација и активности ширења резултата и информација.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
У области насиља над децом, младима и женама, од мрежа се очекује да допринесу
постизању најмање једног од следећих циљева:
•

изградња капацитета државних организација које раде на спречавању и сузбијању
насиља над децом, младима и женама, укључујући сакаћење женских полних
органа;

•

повећање броја и квалитета програма за учиниоце и индивидуалних и
специјализованих услуга подршке за жене жртве насиља, посебно превазилажење
осетљивог положаја одређених категорија жена;

•

изградња капацитета стручних лица која раде са жртвама свих видова насиља над
децом, младима и женама, и омогућавање мултидисциплинарне сарадње и
узајамног учења.

У области права детета, од мрежа се очекује да допринесу остваривању најмање једног
од следећих резултата:
•

допринос укидању насиља над децом;
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изградња својих капацитета за успостављање доследних и усаглашених
активности за подстицање заштите права детета, уз показивање мерљивог ефекта
по децу;
проширење домашаја тих активности, уз учешће нових партнера у
мултисекторском приступу;
Демонстрација снажнијег приступа који је заснован на дечјим правима.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ДОДЕЛЕ
Европска комисија проверава и потврђује да организација задовољава критеријуме
изузећа, да је предлог у складу са циљевима Програма и врши суштинску процену
предлога на основу следећих критеријума:
(a) обим до којег предлог годишњег програма рада оквирних партнера испуњава
приоритете које је објавила Комисија и до којег је у складу са скицом радног
програма Оквирног уговора о партнерству;
(b) квалитет годишњег програма рада, који мора бити јасан, реалистичан и са свим
подацима;
(c) европска додата вредност годишњег програма рада;
(d) очекивани резултати, ширење резултата, одрживост и дугорочни ефекат;
(e) рентабилност.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтних број позива
Укупни буџет на
Датум
(тема)
располагању
REC-RDAP-NETW-OG-2019
REC-RCHI-NETW-OG-2019

2 квартал 2019. године
2 квартал 2019. године

€ 1 300 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
2.4. Набавка
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
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€ 550 000

ПРЕДВИЂЕНИ ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Комисија ће обезбедити финансијска средства за неколико мера на основу уговора по
одржавању јавне набавке (позив за достављање понуда и оквирни уговори) или
административних споразума, по потреби.
Мере су: организација конференција, стручних састанака, семинара, активности односа
са јавношћу; израда и одржавање ИТ платформи и система; припрема анкета и студија и
процене ефеката, уколико се њима врши надзор (праћење) исправне примене постојећих
прописа, исте израђују као пропратни документи уз нове прописе или предузимају као
мере које се доносе због промене мера политике у оним областима које спадају у предмет
Програма. Уговори о набавкама могу се односити само на следеће активности:
(a) Ужи циљ: спречити и сузбити све видове насиља над децом, младима и женама,
као и насиља над осталим групама у ризику од насиља у блиским односима,
и заштита од таквог насиља (Дафне).
анкета о родно-заснованом насиљу (анкету реализује Генерални
директорат за Европску статистику („DG ESTAT“);
-

студија о ставовима миграната према сакаћењу женских полних

органа (4 квартал 2019);
(b)

Ужи циљ: подстицање и заштита права детета
-

(c)

Европски форум о правима детета (1 квартал 2019);

Ужи циљ: допринос у обезбеђивању највишег нивоа заштите тајности и
податак о личности
- студије о проблематици у вези са преношењем у домаће законодавство
Директиве о полицији 2016/680 и примени Генералне уредбе о заштити
података 2016/679 (4. квартал 2019);
- едукативна кампања о новим правилима за заштиту података којом се
допуњавају мере на домаћем нивоу у Државама чланицама (3. и 4. квартал
2019.);
- експертска група са више главних заинтересованих страна која својим радом
пружа подршку за примену Опште уредбе о заштити података;

(d)

Ужи циљ: подстаћи и унапредити остваривање права која проистичу из
статуса грађанина ЕУ
- студије и истраживања посебних области о статусу и правима грађанина ЕУ
(Академске мреже и остало);
- е-алати за слободу кретања – промене и одржавање;
- студија о примени правних тековина о слободи кретања (3. и 4. квартал 2019);
- студија о европским изборима у 2019. (3. и 4. квартал 2019);
- прикупљање прилога и података за следећи Извештај о статусу и правима
грађанина ЕУ (Евробарометар и други извори) (3. и 4. квартал 2019);
- изборне координационе активности (1. квартал 2019.).
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(e)

Ужи циљ: омогућити појединцима да у својству потрошача или
предузетника на унутрашњем тржишту остваре своја права која проистичу
из законодавства Уније, имајући у виду пројекте за чију се реализацију
издвајају финансијска средства у Програму о потрошачима:
- експертски састанци са тежиштем на одговорности и новим технологијама;
- радионице са главним заинтересованим странама и Државама чланицама;
- студија за припрему иницијатива за доношење мера политике које се тичу
одговорности с обзиром на нове технологије;
- ажурирање садржаја у бази података о прописима којима се уређују
положај и права о потрошача и оглашавање на тржишту (2. квартал 2019);
- обука за мала и средња предузећа у циљу бољег разумевања прописа
уређују положај и права о потрошача и оглашавање на тржишту и
обезбеђује њихово поштовање (1. квартал 2019.).

РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“) и где је назначено, Генерални директорат за
евро-статистику („DG ESTAT“).
УКУПНИ

РАСПОЛОЖИВИ БУЏЕТ

€ 3 959 000
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3. ПОДСТИЦАЊЕ НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И РАВНОПРАВОНСТИ – БУЏЕТСКА ЛИНИЈА 33 02 02
3.1. Увод
Овим програмом рада предвиђен је буџет у износу од € 37 262 000 за мере које се односе
на следећа четири циља Програма права, једнакост и грађанство: (a) подстицање
недискриминације; (б) сузбијање расизма, ксенофобије и хомофобије;(ц) заштита права
особа са инвалидитетом (д) подстицање родне равноправности.
На располагању је следећи буџет за набавку и уговоре о додели бесповратних средстава и награде:
- бесповратна
€ 17 970 000

средства

за

реализацију

- бесповратна
€ 8 785 000

средства

за

рад

мере

институција

(„акциони

грантове“)

(3.2):

(„оперативни

грантови)

(3.3):

- набавка (3.4):

€ 10 157 000

- награде (3.5)
000

€ 350
€ 37 262 000

ИНДИКАТИВНИ БУЏЕТ ПО СТАВКАМА ПО ОДРЕЂЕНОМ ЦИЉУ
За подстицање ефективне примене начела недискриминације
на основу пола, расног или етничког порекла, вероисповести
ли вере, инвалидитета, старосног доба или полне
оријентације, и за поштовање начела недискриминације на
основама из члана 21 Повеље

€ 15 370 000

Бесповратна средства за реализацију мере (3.2.1, 3.2.2)

€ 6 400 000

Бесповратна средства за рад институције (3.3.1, 3.3.2)

€ 3 535 000

Набавка (3.4)

€ 5 435 000

За спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије
и осталих видова нетрпељивости

€ 8 980 000

Бесповратна средства за реализацију мере (3.2.3)

€ 7 000 000

Бесповратна средства за рад институције (3.3.1)

€ 1 350 000

Набавка (3.4)

€ 630 000

За подстицање и заштиту права особа са инвалидитетом
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€ 6 662 000

Бесповратна средства за реализацију мере (3.2.4)

€ 1 320 000

Бесповратна средства за рад институције (3.3.1)

€ 2 900 000

Набавка (3.4)

€ 2 092 000

Награде (3.5)

€ 350 000

За подстицање равноправности жена и мушкараца и
унапређење његовог увођења

€ 6 250 000

Бесповратна средства за реализацију мере (3.2.5, 3.2.6)

€ 3 250 000

Бесповратна средства за рад институције (3.3.1)

€ 1 000 000

Набавка (3.4)

€ 2 000 000

УКУПНО

€ 37 262 000
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3.2. Бесповратна средства за реализацију мере 3.2.1. Позив за достављање
предлога за подстицање ефективне примене начела недискриминације
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (EУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицање ефективне примене начела недискриминације на основу пола,
расног или етничког порекла, вероисповести ли вере, инвалидитета, старосног доба
или полне оријентације, и за поштовање начела недискриминације на основама из
члана 21 Повеље
ПРИОРИТЕТИ
Савладавање најмање једног од следећих основа дискриминације из чл. 19 Уговора о
функционисању Европске уније: расно или етничко порекло, вероисповест или вера,
инвалидитет, старосно доба или полна оријентација. Мере имају за циљ:
1. Подстицање разноликости у државном и приватном сектору – индикативни буџет €
500 000
2. Борба против дискриминације на основу полне оријентације у друштву и
подстицање права ЛГБТИ особа на основу спровођења мера за Списка мера за ЛГБТИ
особе – индикативни буџет € 1 100 000
3. Борба против дискриминације на основу вероисповести и вере, расног односно,
етничког порекла (без говора мржње која је предмет позива за достављање предлога
у тачки 3.2.3.), односно вишеструке дискриминације, у циљу давања доприноса за
поштовање и ефективну примену законодавства и мера политике ЕУ, као што су
заступање интереса оштећених, независни надзор („мониторинг“), рано упозоравање
и извештавање – индикативни буџет € 1 000 000
4. Унапређење борбе против антициганизма и различитих облика дискриминације
Рома међу којима и сегрегације у простору и школовању, дискриминације на основу
могућности запошљавања и приликом запошљавања, у здравству и решавању
стамбеног питања, код принудног исељења, као и вишеструке дискриминације;
подстицање политичког, друштвеног и културног учешћа Рома, оснаживање ромске
омладине, жена и деце и подстицање њиховог учешћа у изради, примени и праћењу
примене мера политике које на њих утичу; пружање подршке за изградњу капацитета
ромског и програмског грађанског друштва активног на локалном нивоу –
индикативни буџет € 1 000 000
5. Боље прикупљање података о равноправности у државном односно, приватном
сектору – индикативни буџет € 400 000
6. Пружање подршке домаћим ромским повереницима (органима за везу) на
домаћим ромским платформама - индикативни буџет € 1 000 000 само за домаће
ромске поверенике (органе за везу)
Од домаћих ромских платформи се очекује да охрабре на дијалог и помогну га, као и
узајамно учење, сарадњу, преиспитивање мера политике између свих домаћих
главних заинтересованих страна,. Нарочито се подстиче укључивање Рома, посебно
жена и омладине. Њихов циљ је да:
- оснаже домаће ромске поверенике (органе за везу) у процесу интеграције Рома;
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- побољшају учешће свих релевантних главних заинтересованих страна (тј.
државних органа, ромских и других заједница, невладиних организација,
предузетника, синдиката, академских кругова, итд.) у доношењу одлука које
утичу на Роме, уз узимање у обзир њихових улога;

- већа заједничка одговорност главних заинтересованих страна, њихова решеност
на спровођење процеса интеграције Рома, преузимање власништва над тим
процесом и његова транспарентност;
- већа решеност и ефективна примена мера интеграције на локалном нивоу, већи
степен равноправности Рома да искористе најзаступљеније услуге и могућности
које им се пружају, боља изградња заједнице између Рома и осталих њених
припадника;
- отклањање недостатака и превазилажење изазова специфичних за примену
домаће стратегије за интеграцију Рома у домаћој средини, и извештавања на
домаћем нивоу и на нивоу ЕУ.
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ОПИС АКТИВНОСТИ
Што се тиче првог, другог, трећег и четвртог приоритета, активности су:
- прикупљање података, анкета, надзор и извештавање о примени прописа о
забрани дискриминације, подршци за жртве дискриминације;
- изградња капацитета, оспособљавање стручних лица и оснаживање;
- узајамно учење, размена примера добре праксе, сарадња, укључујући примере
најбоље праксе који се могу пренети у друге земље учеснице;
- ширење резултата и информација и мере едукације (укључујући на локалном
нивоу), као што су конференције, кампање или друштвени медији и штампа;
Што се тиче шестог приоритета, активности су:
- мере за успостављање и оснаживање домаћих ромских платформи, у којима
учествују све главне заинтересоване стране, са тежиштем на примени и праћењу
примене домаћих стратегија за интеграцију Рома;
- састанци, радне групе, семинари, манифестације на домаћем, регионалном или
локалном нивоу; са тематским дискусијама у домену образовања, запошљавања,
здравља, становања, заступања интереса, итд.
- оцењивање и преиспитивање домаћих стратегија за интеграцију Рома и мера за
интеграцију Рома, размена и пренос примера праксе који су се показали
ефективни на локалном нивоу;
- међународна размена између различитих домаћих ромских платформи у циљу
подстицања мера политике учења и преноса примера добре праксе.
Напомена: активности којима се пружа подршка политичким партијама, правни
поступци пред домаћим и међународни судовима без обзира на њихов основ не могу
бити предмет финансијске подршке
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Подстицање разноликости
• већи број повеља о разноликости и привредних субјеката потписника повеље;
• успостављање снажнијих веза између академских и истраживачких кругова и
света пословања у циљу квантификовања добробити разноликости;
• инклузивнији послодавци и друштва;
2. Борба против дискриминације на основу полне оријентације (полног
опредељења)
• у примени мере мера са списка Европске комисије за унапређење
равноправности ЛГБТИ особа;
• већи број пријављених случајева дискриминације на основу полног опредељења;
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3. Борба против дискриминације на основу вероисповести или вере, расног
односно, етничког порекла
•

подстиче се интеркултурно разумевање и једнакост могућности за људе свих
верописповести и сваке вере и расног односно етничког порекла;

•

веће знање главних заинтересованих страна о мерама политике и законодавству
на нивоу ЕУ, регионалном и локалном нивоу, као о уобичајеним
административним поступцима који се предузимају у циљу забране
дискриминације, међу које спадају и уобичајени поступци и мере политике за
сузбијање вишеструке дискриминације;

• ефективнија примена прописа којима се уређује забрана дискриминације;
4. Унапређење борбе против дискриминације Рома
•

примена Оквира ЕУ за израду домаћих стратегија за интеграцију Рома,
укључујући борбу против ангициганизма и разних облика дискриминације,
оснаживање ромске омладине, жена и деце, пружање подршке за изградњу
капацитета грађанског друштва активног на локалном нивоу;

•
•

ефективнија примена прописа којима се уређује забрана дискриминације;
конципиране, израђене домаће (ниво земље), регионалне или локалне мере
политике у циљу борбе против дискриминације односно, подстицања
равноправности код послодавца и у друштву и њихово праћење односно вршење
надзора над њиховом применом);

5. Боље прикупљање података о равноправности
•
•

утврђени главни недостаци у прикупљању података о равноправности;
прикупљени квалитетнији подаци о равноправности и унапређен методолошки
приступ (одн. дефинисање и упоредивост податка о равноправности) као и
расположивости и могућности коришћења података о равноправности;

• боља сарадња институција на прикупљању података о равноправности;
6. Пружање подршке домаћим ромским повереницима (органима за везу) на
домаћим ромским платформама
•

већи број домаћих ромских платформи које се доживљавају као саставни део
активности усаглашавања рада (координације) и праћења (вршења надзора) у
надлежности домаћих ромских повереника (органа за везу) у циљу поспешивања
дијалога, сарадње и усаглашавања рада главних заинтересованих страна;

•

већи капацитет домаћих експерата и главних заинтересованих страна који им
омогућава да решавају питања која се односе на интеграцију Рома, међу којима и
је и примена уобичајених административних и законодавних поступака и мера;

•

боља сарадња и размена информација између надлежних домаћих државних
органа у вези са интеграцијом Рома.
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ
Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава прихватљиви што се тиче
првог, другог, трећег и четвртог приоритета ако испуњавају следеће критеријуме:
(a) подносиоци захтева су правна лица у јавном сектору или организације у
приватном сектору, основане у складу са прописима једне од земаља која је
учесница Програма, или међународна организација. Добитне организације
захтев подносе у партнерству са правним лицем у јавном сектору или
недобитном организацијом у приватном сектору;
(b) пројект може бити или домаћи или међународни;
(c) захтев се односи на најмање две организације (подносиоца захтева и његовог
партнера);
(d) износ бесповратних средстава за који се подноси захтев не може бити мањи од €
100 000 нити већи од € 250 000.
Сматра се да је захтев за доделу бесповратних средстава прихватљив што се тиче
шестог приоритета ако испуњава следеће критеријуме:
(a) подносиоци захтева су домаћи ромски повереници (органи за везу); биће
прихваћен само један захтев по Држави чланици;
(b) захтев се односи само на једног домаћег ромског повереника (органа за везу)
(без партнера)
(c) период пројекта не може бити дужи од 12 месеци;
(d) износ бесповратних средстава(субвенције) које додељује ЕУ не може бити већи
од € 65 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
REC-RDIS-DISC-AG-2019

Датум

Износ

1 квартал
2019. године

€ 5 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Што се тиче првог, другог, трећег и четвртог приоритета - 80 %
што се тиче шестог приоритета - 90 %
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3.2.2. Директна додела бесповратних средстава за реализацију мере Савету Европе за
приступ правди Ромкиња
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (EУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицање ефективне примене начела недискриминације на основу пола,
расног или етничког порекла, вероисповести ли вере, инвалидитета, старосног доба
или полне оријентације, и за поштовање начела недискриминације на основама из
члана 21 Повеље Чл. 195(f) Уредбе о финансирању
ПРИОРИТЕТИ
У трећој фази Заједничког програма о приступу правди Ромкиња и чергарки
(„JUSTROM“), ће током наредне две године, тежиште активности бити сужено
успостављањем чвршћег партнерства са постојећим домаћим структурама, као што су
тела за равноправност и домаћи ромски повереници (органи за везу), и продубиће се
рад који се одвија у четири огледне земље.
Реализација програма „JUSTROM“ почела је у октобру 2016., а огледне земље су
Бугарска, Грчка, Италија и Румунија.
Програм се током две и по године реализације добро одомаћио у овим земљама.
Међутим, може се видети из расположивих података да се положај Ромкиња – жена и
девојчица у њима није променио. Како су Државе чланице апеловале да се приликом
увођења (омасовљења) мера политике и утврђивања циљних група посебна пажња
посвети овим циљним групама (последњи пут у закључцима Савета Европе о
убрзавању процеса интеграције Рома из 2016.), циљ овог пројекта је да се да допринос
за постизање конкретних резултата на решавању проблема вишеструке
дискриминације и на са тим повезаној могућности коришћења правних средстава
односно, приступа правди.
Савет Европе је тренутно једини субјект који поседује потребно експертско знање и
познаје методологију примене и вршења надзора стечене након више од 20 година рада
на унапређењу положаја Рома, као и контакте са релевантним главним
заинтересованим странама (међу којима су домаћи, регионални и локални државни
органи, ромске и проромске НВО, академски кругови, итд.). Због тога Европска
комисија жели да настави да сарађује са Саветом Европе на реализацији програма
„JUSTROM“
ОПИС АКТИВНОСТИ
Активности оснаживања Ромкиња – жена и девојчица – у циљу побољшања њиховог
притупа правди, као:
- изградње капацитета за невладине организације Ромкиња у циљу едукације о
вишеструкој дискриминацији;
- држање обука у циљу унапређења знања и вештина правосудних ресурса и
ресурса за контролу поштовања закона (органи реда и мира) у вези са применом
стандарда забране дискриминације са тежиштем на вишеструку дискриминацију
Ромкиња;
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- одржавање састанака, семинара, радионица у циљу поспешивања сарадње и
учешћа тела за равноправног и домаћих ромских повереника (органа за везу) о
решавању случајева забране дискриминације који се тичу Рома као и о
реализацији програма;
- олакшање приступа правди пружањем релевантних информација;
Активности пружања подршке партнерствима са партнерима на реализацији
програма (министарства, тела за равноправност, установе заштите људских права,
регионални и локални државни органи):
- рад на пружању подршке увођењу модула о забрани дискриминације/Ромима у
академске наставне планове и програме;
- рад на томе да Ромкиње више пријављују случајеве дискриминације код установа
за заштиту људских права;
Активности изградње капацитета стручних лица у правосуђу и органима реда и мира
у циљу примене ефективних и адекватних мера за испуњавање потреба Ромкиња –
жена и девојчица – укључујући и оних у затвору, као:
- обучавање инструктора за судије, тужиоце и полицију;
- изградња капацитета правника и држање обука правницима;
- унапређење методологије оспособљавања за органе реда и мира и оспособљавања
на радном месту о осетљивим категоријама становништва;
Пружање правне помоћи је активности која не испуњава услове квалификованости
за доделу директног гранта.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• већа едукованост Ромкиња о дискриминацији, механизмима подношења жалбе,
правосудном систему и установама за заштиту људских права;
• већи број случајева дискриминације Ромкиња која се решавају у установама за
заштиту људских права, телима за равноправност и на судовима;
• веће учешће постојећих структура у Државама чланицама, као што су домаћи
ромски повереници (органи за везу) и тела за равноправност у решавању случајева
забране дискриминације у вези са Ромима;
• унапређене вештине стручних ресурса (правосуђа, полиције, невладиних
организација и заговорника/адвоката заштите људских права) када је реч о
примени стандарда забране дискриминације са тежиштем на вишеструку
дискриминацију, родну равноправност и Ромкиње;
• веће садејство и јединство институционалних основа ЕУ и Савета Европе,
домаћих стратегија за интеграцију Рома и стратегија грађанског друштва о у делу
који се односи на приступ правди и на њихово оснаживање.
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ И ДОДЕЛЕ

Сматра се да захтев за доделу бесповратних средстава прихватљив ако испуњава следеће
критеријуме: подносилац захтева мора бити Савет Европе.
Предлози ће се процењивати на основу следећих критеријума доделе:
(a) релевантност за приоритете;
(b) квалитет предлога мере, укључујући квалитет механизма којима се обезбеђује
усаглашеност и уједначеност рада организација;
(c) европска додата вредност;
(d) очекивани резултати, ширење резултата и информација, одрживост и дугорочни
ефекат;
(e) рентабилност.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
REC-RDIS-ROWO-AG-2019

Датум

Износ

1 квартал
2019. године

€ 1 400 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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3.2.3. Позив за достављање предлога за спречавање и сузбијање расизма,
ксенофобије, хомофобије и осталих видова нетрпељивости и праћење,
спречавање и сузбијање говора мржње на интернету
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: спречити и сузбити расизам, ксенофобију, хомофобију и остале видове
нетрпељивости
ПРИОРИТЕТИ
Што се тиче расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих специфичних видова
нетрпељивости као што су антисемитизам, антиисламска мржња и антимигрантска
мржња, трансфобија, афрофобија, антициганизам, злочини мржње против особа са
инвалидитетом, обезбеђују се финансијска средства за следеће приоритете:
1.
Спречити и сузбити расизам, ксенофобију, хомофобију и остале видове
нетрпељивости – индикативни буџет € 3 000 000. Тежиште је на:
- конкретне мере и иницијативе за спречавање и сузбијање видова нетрпељивости
и њихове појаве на терену, посебно злочина из мржње и говора мржње;
- оснаживање, пружање подршке и заштите категоријама, заједницама и
појединцима изложене појавним облицима нетрпељивости, посебно погођених
злочином из мржње и говором мржње;
- мере за поспешивање бољег разумевања и унапређења дијалога између
различитих категорија становништва и заједница, између осталог на даљим
радом на темељу улоге лидера у заједници, омладине и оних чинилаца који ће
даље проносити стечено знање;
2.

Пратити, спречити и сузбити говор мржње на интернету – индикативни

буџет € 2 000 000. Тежите је на:
- сузбијању говора мржње на интернету на друштвеним платформама/код
привредних субјеката који обезбеђују услугу повезивања на интернет
(„интернет компаније“);
- спречавање говора мржње на интернету;
- формулисање другачијих, позитивних, прича и начина изражавања на интернету
којима се сузбија мржња;
3.
Донети боље домаће мере против расизма, ксенофобије, хомофобије и
осталих видова нетрпељивости – индикативни буџет € 2 000 000 само за државне
органе. Тежиште је на:
- изградњи капацитета домаћих државних органа и унапређењу усаглашеног рада
и сарадње институција у циљу доношења и примене бољих домаћих мера
против расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова нетрпељивости;
- обезбеђивање боље примене на основама прописа којима се регулише злочин из
мржње и говор мржње;
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- боље вођење евиденције о злочинима из мржње и бољим уобичајени поступци
за прикупљање података у земљи, а нарочито даље активности на основама рада
подгрупе Агенције Европске уније за основна права на евидентирању и
прикупљању података;
- већа подршка за жртве злочина из мржње и говора мржње, решавање проблема
недовољног пријављивања

, изградња поверења између заједница и државних органа.
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ОПИС АКТИВНОСТИ
1. За спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова
нетрпељивости, активности су:
•
•
•
•
•
•

узајамно учење и размена примера добре праксе;
изградња савеза, капацитета и оспособљавање;
оснаживање и пружање подршке заједници и жртвама;
дијалог између различитих вероисповести и култура;
ширење резултата и информација и едукативне иницијативе;
израда конкретних алата, формулисање уобичајених поступака – праксе – и
интервенција.
2. За праћење, спречавање и сузбијање говора мржње, активности су:
•
•

едукација, подстицање стицања дигиталних вештина и развоја критичког
мишљења, и школовање/образовање;
алати за праћење, мере и кампање у реализацији више главних заинтересованих
страна, евиденција података, анализа кретања тј. трендова, окидача и облика у
којима се јавља говор мржње на интернету;

3. За доношење бољих домаћих мера против расизма, ксенофобије, хомофобије и
осталих видова нетрпељивости, активности су:
•
•
•
•

узајамно учење и размена примера добрих пракси између Држава чланица;
израда конкретних алата, формулисање уобичајених поступка – праксе – и
интервенција у циљу доношења бољих мера за сузбијање тих појава, између
осталог и средстава кривичног права и другог;
формулисање и примена стратегија и планова акције;
изградња капацитета и држање обука.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Спречити и сузбити расизам, ксенофобију, хомофобију и остале видове
нетрпељивости
• бољи савези, сарадња и размена информација између главних чинилаца као што
су организације грађанског друштва, субјекти заједнице, тела за равноправност и
установе за заштиту људских права као и домаћи/регионални/локални државни
органи у циљу решавања проблема појаве расизма, ксенофобије, хомофобије и
других видова нетрпељивости, а посебно злочина из мржње и говора мржње;
• већи капацитет и боље структуре, алати у уобичајени поступци за спречавање и
сузбијање појаве расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова
нетрпељивости, посебно злочина из мржње и говора мржње; (тј. боља примена
прописа којима се регулише злочин из мржње и говор мржње, боља подршка за
жртве злочина из мржње и већи број пријављених инцидената, боље
евидентирање и прикупљање података о злочину из мржње);
• већа издржљивост, снага и познавање својих права међу групама, заједницама и
појединцима погођених појавом расизма, ксенофобије, хомофобије и другим
видовима нетрпељивости, а посебно који су изложени злочину из мржње и говору
мржње;
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• ефективно формулисање и примена превентивних мера којима се отклањају појаве
расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова нетрпељивости;
• боље разумевање и формулисање наменских мера за отклањање одређених видова
нетрпељивости;
• боља упознатост становништва уопште са ефектима расизма, ксенофобије,
хомофобије и осталих видова нетрпељивости;
• боље разумевање и бољи дијалог између различитих категорија становништва и
заједница;
2. Пратити, спречити и сузбити говор мржње на интернету
• сузбијање појава расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова
нетрпељивости, па тако и злочина из мржње и говора мржње на интернету;
• боље евидентирање података и кретања, између осталог и о застрашујућим
ефектима противзаконитог говора мржње на интернету, посебно упућеног
главним чиниоцима демократије, као што су новинари;
• успостављање снажније сарадње државних органа, организација грађанског
друштва и привредних субјекта које пружају услуге повезивања на интернет, у на
спречавању и сузбијању говора мржње на интернету;
• веће знање опште јавности о говору мржње на интернету и перцепције јавности о
том проблему;
3. Донети боље домаће мере против расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих
видова нетрпељивости
• већи капацитет (боља оспособљеност) надлежних државних органа за ефективно
вођење истраге, гоњење и одговарајуће изрицање казне у предметима злочина из
мржње;
• већа подршка за жртве злочина из мржње, веће знање жртава о злочину из мржње
и говору мржње и већи број пријављених инцидената;
• боља евиденција злочина из мржње и домаћи системи за прикупљање података;
• веће знање и обавештеност државних органа о ефектима расизма, ксенофобије,
хомофобије и осталих видова нетрпељивости, текућим кретањима и боље
разумевање различитих видова нетрпељивости и познавање законског основа;
• успостављање снажније сарадње и боље размене информација међу државним
органима, као и између државних органа и других чинилаца као што су
организације грађанског друштва и представници заједнице у циљу доношења
бољих мера против расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова
нетрпељивости;
• ефективно формулисање и примена целовитих стратегија за спречавање и
сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова нетрпељивости;
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ

Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава прихватљиви што се тиче
првог и другог приоритета ако испуњавају следеће критеријуме:
a) подносиоци захтева и њихови партнери су правна лица у јавном сектору или
организације у приватном сектору, основане у складу са прописима у некој
земљи учесници у Програму, или међународне организације. Добитне
организације захтев подносе у партнерству са правним лицима у јавном сектору
или приватним недобитним организацијама;
b) пројекат може да буде или домаћи или међународни;
c) захтев се мора односити на најмање две организације (подносиоца захтева и
његовог партнера);
d) износ бесповратних средстава не може бити мањи од € 75 000
Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава прихватљиви што се тиче
трећег приоритета ако испуњавају следеће критеријуме:
e) подносиоци захтева и њихови партнери су правна лица у јавном сектору или
организације у приватном сектору, основане у складу са прописима у некој
земљи учесници у Програму, или међународне организације.;
f) пројекат може да буде или домаћи или међународни;
g) захтев се мора односити на најмање две организације (подносиоца захтева и
његовог партнера);
h) износ бесповратних средстава не може бити мањи од € 75 000
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
REC-RRAC-RACI-AG-2019

Датум

Износ

1 квартал 2019. године

€ 7 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
3.2.4. Позив за достављање предлога за подстицање и заштиту права особа са
инвалидитетом
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицати и штити права особа са инвалидитетом
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ПРИОРИТЕТИ
Пружити подршку активностима којима се баве главне заинтересоване стране у циљу
унапређења положаја особа са инвалидитетом који раде на примени Конвенције УН о
правима особа са инвалидитетом и пружити подршку за реализацију текућих и
будућих иницијатива Европске комисије у које спада и реализација Европског стуба
социјалних права, посебно примена начела 1, 12, 17, 19 и 20.
Подстицати прикупљање, размену и ширење примера добре праксе.
Надоместити податке који недостају о положају особа са инвалидитетом, са посебним
освртом на деинституционализацију, социјалну заштиту и образовање.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Активности су:
- израда студија, истраживања, анализа, анкета, оцењивање (евалуације),
прикупљање података и израда статистике; формулисање општих методологија
и, по потреби, показатеља (индикатора) или мерила (репера); израда и
објављивање водича, извештаја и образовних материјала;
- узајамно учење, рецензије, радионице, експертски састанци и конференције;
- држање обука, оспособљавање инструктора и израда алата за обуку на интернету
или других модула обуке;
- едукација („подизање свести“) и ширење резултата и информација, као што су
утврђивање и размена примера добре праксе, иновативних приступа и искустава;
медијске кампање, компилација и публикација материјала у циљу ширења
информација о Програму и његових резултата; израда, рад и одржавање система
и алата уз употребу информационо-комуникационих технологија.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• прикупљени примери добре праксе за подстицање и заштиту права особа са
инвалидитетом, пренети другима и проширене информације и резултати о њима;
• прикупљене информације које недостају;
• Европска комисија добила савете и препоруке од експерата и организација на
терену за њене текуће и будуће иницијативе;
• повећана подршка за примену Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом
на нивоу ЕУ, домаћем, регионалном и локалном нивоу.
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ

Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава прихватљиви ако испуњавају
следеће критеријуме:
(d) подносиоци захтева су правна лица у јавном сектору или организације у
приватном сектору, основане у складу са прописима једне од земаља која је
учесница Програма, или међународна организација. Добитне организације захтев
подносе у партнерству са правним лицем у јавном сектору или недобитном
организацијом у приватном сектору;
(e) пројект може бити или домаћи или међународни;
(a) захтев се односи на најмање две организације (подносиоца захтева и његовог
партнера);
(d) износ бесповратних средстава за који се подноси захтев не може бити мањи од
€ 75 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за запошљавање („DG EMPL“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
VP/2019/...-

Датум

Износ

3. квартал 2019. године

1 320 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%

3.2.5.

Ограничени позив за достављање понуда за државне органе о
превазилажењу родног јаза између мушкараца и жена – усклађивање
породичног и професионалног живота – боља подела дужности
старања и неге.

ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицати равноправност жена и мушкараца и унапредити увођење
родне равноправности
ПРИОРИТЕТИ
Тежиште ограниченог позива за достављање понуда су сви облици неједнакости
мушкараца и жена током животног века, уз узимање у обзир потребе да се ускладе
породични и професионални живот жена и мушкараца, између осталог и бољом
поделом обавеза старања и неге. Циљ је да се Државама чланицама пружи подршка у
едукацији и уклањању родних стереотипа о професионалним и породичним улогама
мушкараца и жена, а посебно са освртом на проблематику усклађивања обавеза (међу
којима је и подстицање мушкараца да одлазе на одсуство са ради породичних обавеза),
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уз узимање у обзир специфичности које постоје у земљи, и уз слање заједничких и
општих порука широм ЕУ.
У вези са тим, циљ позива за достављање понуда јесу мере подршке које неће мати
само краткорочне последице што се тиче боље усклађености професионалног и
породичног живота за све раднике, већ би требало и да омогући већем броју жена да
се врати или уђе на тржиште рада и превазиђе разлике у платама и пензијама за жене
и мушкарце.
На крају, циљ позива је да се обезбеди подршка за жене и мушкарце тако да могу да
доносе ваљане одлуке током животног века и да се подстичу добре праксе у
привредним субјектима. Генерално гледано, боља усклађеност породичног и
професионалног живота помаже мушкарцима и женама омогућавајући им да раде и да
наставе да раде уз истовремено извршавање дужности неге и старања у приватном
животу. Већа економска равноправност у свим животним добима значи већу стопу
запослености за мушкарце и жене и одрживији и потенцијално дужи радни век за све.
Овај позив за достављање понуда је у складу са текућим развојем на нивоу ЕУ који се
одвија на основу иницијативе за усклађивање професионалног и породичног живота
за родитеље и старатеље у примени од априла 2017. године, и спада у прву и другу
тематску приоритетну област Стратешког ангажовања Европске комисије у
остваривању родне равноправности 2016-2019.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Активности су:
- активности којима се превазилазе негативни ставови и родни стереотипи о
старању и нези;
- едукација и образовање и оснаживање; посебно, појединаца и код послодавца,
активности едукације о облицима понашања мушкараца и жена, њихових
претпостављених и колега, о комбиновању рада и старања у приватном животу,
ставовима мушкараца и жена према одређеним обрасцима рада као и уобичајеним
поступцима усклађивања професионалног и породичног живота по мери
запослених;
- размена примера добре праксе, узајамно учење, одржавање семинара; посебно,
активности подстицања примера добре праксе привредних субјеката који се баве
решавањем проблема усклађивања професионалног и породичног живота свих
радника на основу целовите стратегије, између осталог и иновативним
праксама/уобичајеним поступцима код послодавца у смислу простора/времена,
прилагођеног различитом дужином времена које запосленима стоји на
располагању током животног века;
- Изградња капацитета и активности обучавања за чиниоце у привредним
субјектима и у државним органима.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
размотрена проблематика усклађивања професионалног и породичног живота
мушкараца и жена у пракси, почевши од примене приступа заснованог на
правима на основу којег су предузете ефективне мере за усклађивање
професионалног и породичног живота;
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размотрени облици понашања привредних субјеката и истакнути примери добре
праксе; решавање питања усклађивања професионалног и породичног живота
сагледава се као предност која помаже да се задрже добри радници, повећа
мотивисаност и продуктивности и умање стрес, проблеми менталног здравља,
спречи рано напуштање тржишта рада и повећа одрживост рада;
и мушкарци и жене могу без бојазни и лакше да се одлуче да одсуствују са рада,
што у комбинацији са коришћењем капацитета за заштиту и старање, води
равноправнијом подели породичних обавеза у домаћинству;
стопе запослености жена ће се повећати ако комбиновање професионалног и
породичног живота буде све више текло без сметњи и уз могућност спречавања
дугорочног одсуствовања са посла због породичних обавеза.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ

Сматра се да су захтеви за доделу бесповратних средстава прихватљиви ако
испуњавају следеће критеријуме:
(a) подносиоци захтева су:
државни органи надлежни за мере политике родне равноправности или
усклађивање професионалног и породичног живота; или
тело надлежно за родну равноправност на нивоу земље само ако за
претходно наведени државни орган нема поднетих захтева; или
други државни орган само ако за претходно наведени држави орган или
тело надлежно за родну равноправност нема поднетих захтева;
Партнери подносиоца захтева су правна лица у јавном сектору или организације
у приватном сектору, основане у складу са прописима једне од земаља која је
учесница Програма, или међународне организације;
(f) пројект може бити или домаћи или међународни;
(b) захтев се односи на најмање две организације (подносиоца захтева и његовог
партнера);
(b) износ бесповратних средстава за који се подноси захтев не може бити мањи од €
100 000.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
REC-RGEN-WWLB-AG-2019

Датум

Износ

1. квартал 2019. године

€ 3 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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3.2.6. Директна додела монополу de facto бесповратних средстава за
реализацију мере
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицати равноправности жена и мушкараца и унапредити увођење родне
равноправности
Члан 195(c) Уредбе о финансирању
ПРИОРИТЕТИ
Обезбедити финансијска средства за одржавање једне конференције током
председавања Саветом ЕУ, са циљем да се главне заинтересоване стране и грађанско
друштво у Државама чланицама више упозна са дебатом о изазовима и проблематиком
доношења мера политике о равноправности жена и мушкараца, као и да се о томе
подстакне дебата.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Конференције које се одржавају током председавања, изразито политичке по свом
карактеру, којима присуствују представници са највишег нивоа како
домаћих/регионалних/локалних државних органа и Европске уније, треба да се
одржавају искључиво у организацији Држава чланица које председавају Саветом ЕУ.
Имајући у виду јединствену улогу председавања с обзиром на активности ЕУ, једна
конференција током председавања се може сматрати за меру са посебним
карактеристикама за које је потребан рад посебног тела због административних
овлашћења која треба да има, што представља монопол de facto.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Већа информисаност и знање главних заинтересованих страна и грађанског друштва
у Држави чланици о питању доношења мера политике које се односе на родну
равноправност.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА И ДОДЕЛЕ
Сматра се да је захтев за доделу бесповратних средстава прихватљив ако испуњава
следеће критеријуме: подносилац захтева је државно тело/орган.
Процена предлога врши се на основу следећих критеријума доделе:
(a) до којег обима се предлогом активности остварују приоритети Европске
комисије за остваривање равноправности жена и мушкараца;
(b) квалитет предлога;
(c) нескривена додата вредност активности;
(d) очекивани резултати, ширење информација и резултата
(e) рентабилност
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
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ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива
REC-RGEN-PRES-AG-2019

Датум

Износ

1-4 квартал 2019.

€ 250 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%
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3.3. Бесповратна средства за рад институције 3.3.1. Бесповратна средства
партнерима по основу закљученог Оквирног споразума о партнерству који се
баве забраном дискриминације, сузбијањем расизма, ксенофобије и хомофобије,
правима особа са инвалидитетом, подстицањем равноправности жена и
мушкараца
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе ЕУ бр.1381/2013
Ужи циљеви:
-

подстицати ефективну примену начела недискриминације на основу пола,
расног или етничког порекла, вероисповести или вере, инвалидитета,
старосног доба или полног опредељења, и поштовати начело
недискриминације на основама из члана 21 Повеље;

-

спречити и сузбијати расизам, ксенофобију, хомофобију и остале видове
нетрпељивости;

-

подстицати и заштити права особа са инвалидитетом;

-

подстицати равноправност жена и мушкараца и унапредити увођење родне
равноправности.

ПРИОРИТЕТИ
Ова бесповратна средства се додељују са циљем да се пружи подршка за реализацију
годишњег програма рада европских мрежа које се баве забраном дискриминације и
равноправношћу које су са Европском комисијом потписале Оквирни споразум о
партнерству. Комисија ће позвати партнере по основу Оквирног споразума у писаној
форми да поднесу своје предлоге по објављивању годишњих приоритета.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Бесповратним средствима ће се обезбедити финансијска средства за намиривање
трошкова рада и реализације оних активности мреже које имају додату вредност за
ЕУ и доприносе остваривању циљева Програма, између осталог: аналитичких
активности, одржавања обука, учења, сарадње, едукације и ширења информација и
резултата.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Од мрежа се очекује да допринесу постизању најмање једног од следећих циљева:
•

Изградња капацитета домаћих или регионалних организација које се баве
питањима чији су предмет бесповратна средства;

•

Партнери-мреже граде и повећавају свој капацитет за стварање јединствених и
усклађених активности у циљу подстицања релевантних циљева мера политике;

•
•

Мрежа се по свом домету шири, чији чланови постају нови партнери;
Активности мреже показују да је дошло до мерљивог увећања ефекта у односним
областима у којима се примењују донете мере политике.

Што се тиче побољшања положаја особа са инвалидитетом, очекује се да мреже
подстичу и штите права особа са инвалидитетом на домаћем и нивоу ЕУ, доприносом
примени Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом и остварењу циљева
Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2010-2020, и
другим релевантним мерама политике и иницијативама ЕУ као што су Европски стуб
социјалних права.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ДОДЕЛЕ
Европска комисија проверава и потврђује да организација задовољава критеријуме
изузећа, да је предлог у складу са циљевима Програма и врши суштинску процену
предлога на основу следећих критеријума:
(a) обим до којег предлог годишњег програма рада оквирних партнера испуњава
приоритете које је објавила Комисија и до којег је у складу са четворогодишњим
акционим планом организације који се налази у анексу Оквирног уговора о
партнерству;
(b) квалитет годишњег програма рада, који мора бити јасан, реалистичан и са свим
подацима;
(c) европска додата вредност годишњег програма рада;
(d) очекивани резултати, ширење резултата, одрживост и дугорочни ефекат;
рентабилност
(e) рентабилност.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“) и где се ради о положају особа са
инвалидитетом Генерални директора за запошљавање („DG EMPL“).
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива

Датум
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Износ

REC-RDIS-NETW-OG-2019
REC-RRAC-NETW-OG-2019

2 квартал 2019.
године

REC-RDIB-NETW-OG-2019
REC-RGEN-NETW-OG-2019

€ 2 335 000
€ 1 350 000
€ 2 900 000
€ 1 000 000

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
80%

3.3.2. Директна додела монополу de facto бесповратних средстава за рад
институције
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр. 1381/2013
Ужи циљ: подстицати ефективну примену начела недискриминације на основу пола,
расног или етничког порекла, вероисповести или вере, инвалидитета, старосног доба
или полног опредељења, и поштовати начело недискриминације на основама из
члана 21 Повеље Чл. 195(c) Уредбе о финансирању
ПРИОРИТЕТИ
Подстицати једнакост поступања према свим лицима без дискриминације на основу
расног или етничког порекла или пола.
У складу са чл. 13 Директиве 2000/43/EC, чл. 12 Директиве 2004/113/EЗ и чл. 20
Директиве 2006/54/EЗ, Државе чланице именују тело или тела за ту намену. Она – тела
за заштиту равноправности – могу бити у саставу институција (агенција) надлежних
на републичком нивоу за заштиту људских права или права грађана појединца.
Идентитет тела за равноправност је дакле добро утврђен.
Државе чланице су дужне и да се постарају да та тела буду надлежна, између осталог
и за: да као независна тела пруже помоћ жртвама дискриминације да поднесу жалбу
због дискриминације; израда независних анкета о дискриминацији; и коначно, као
независна тела објављују своје извештаје и дају препоруке о свим питањима која се
односе на ове облике дискриминације.
Комисија сматра да тела за заштиту равноправности имају кључну улогу у стварној
примени горенаведених Директива. Ради се о целовитим прописима са приступом који
се заснива на правима, тако да може да функционише у пракси само ако се грађани
обраћају судовима. Из тог разлога постоји потреба да тела за заштиту равноправности
пружају целовиту подршку, као непосредну подршку појединцима тако и у виду
израде истраживања и едукације.
Тела за заштиту равноправности су чланице „EQUINET AISBL“, Европске мреже тела
за заштиту равноправности (регистроване у Белгији). На основу рада тела за заштиту
равноправности може се закључити да поседују различити степен знања и не раде по
истим моделима рада. Сходно томе, размена примера најбоље праксе на нивоу Европе
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од кључног је значаја за досезање општег заједничког степена заштите грађана широм
ЕУ.“ EQUINET“ је корисник бесповратних средстава за рад институција у положају
монопола de facto, будући да је једина мрежа која може да обезбеди усаглашавање
рада и размену примера добре праксе међу телима за заштиту равноправности.
Европска комисија ће позвати „EQUINET“ у писаној форми да поднесе своје предлоге
када буде објавила годишње приоритете за 2020.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Ова бесповратна средства се додељују са циљем да се пружи подршка за активности
које ће у 2020. години реализовати Европска мрежа тела за заштиту равноправности,
за размену искустава и примера најбоље праксе међу њима.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
већи капацитет експерата из домаћих тела за заштиту равноправности за
решавање питања која се односе на недискриминацију;
успостављена снажнија сарадња и боља размена информација између тела за
заштиту равноправности;
боље познавање прописа и уобичајених административних поступака који се
односе на недискриминацију.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ДОДЕЛЕ
Процена предлога врши се на основу следећих критеријума доделе:
(a) обим до којег предлог годишњег програма рада испуњава приоритете које је
објавила Комисија;
(b) квалитет годишњег програма рада, који мора бити јасан, реалистичан и са свим
подацима;
(c) европска додата вредност годишњег програма рада;
(d) очекивани резултати, ширење резултата, одрживост и дугорочни ефекат;
(e) рентабилност.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИНДИКАТИВНИ ИЗНОСИ
Референтни број позива

Датум
3. квартал
2019. године

REC-RDIS-EQNT-OG-2019

МАКСИМАЛНА СТОПА СУФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА

95%
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Износ
€ 1 200 000

3.4. Набавка
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр.1381/2013
ПРЕДИЂЕНИ ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Европска комисија намерава да финансира реализацију неколико мера на основу уговора
додељених по одржаној јавној набавци (позив за достављање понуда и оквирни уговори)
или административних споразума.
Мере су: организација конференција, стручних састанака, семинара, активности односа
са јавношћу; израда и одржавање ИТ платформи и система; припрема анкета и студија
и процене ефеката, уколико се њима врши надзор (праћење) исправне примене
постојећих прописа, исте израђују као пропратни документи уз нове прописе или
предузимају као мере које се доносе због промене мера политике у оним областима које
спадају у предмет Програма. Уговори о набавкама могу се односити само на следеће
активности:
(a) ужи циљ: подстицати ефективну примену начела недискриминације
- рад Платформе ЕУ са Повељама разноликости, међу којима и одржавање
Годишњег форума о Повељама разноликости ЕУ и стручних семинара (3.
квартал 2019. године;
- Група на високом нивоу за недискриминацију, равноправност и разноликост,
као и семинари за размену примера добре праксе;
- Ромска платформа ЕУ, са одржавањем припремних седница и консултација
главних заинтересованих страна (4. квартал 2019.);
- седнице домаћих ромских повереника (органа за везу), са радним подгрупама
(1. и 4. квартал 2019.);
- припремне и пратеће мере за одржавање манифестација о мерама политике
у сфери недискриминације, међу којима су председавања Саветом Европе и
са тим повезане манифестације;
- едукативна кампања на нивоу ЕУ о положају и заштити права ЛГБТИ особа;
- семинари на којима се изводи обука за правне стручњаке и правосуђе које се
бави забраном дискриминације (4. квартал 2019.);
- Европска мрежа правих стручњака
недискриминацију (4. квартал 2019.);

за

родну

равноправност

и

- Евробарометар о дискриминацији у ЕУ за потребе израде Извештаја о
примени Директиве о расној равноправности (2. квартал 2019.);
- активности примене и праћења по извршеном оцењивању Оквира ЕУ за
израду домаћих стратегија за интеграцију Рома;
- ситуационо тестирање – теренска провера постојања и степена
дискриминације ЛБГБТИ особа и етничке мањине (Рома) (у извођењу
Агенције Европске уније за заштиту основних права);
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- израда студије на основу које ће се формулисати потенцијални предлози
Оквира ЕУ за израду домаћих стратегија за интеграцију Рома од 2020. године
(4. квартал 2019.);
- семинари на којима се изводи обука за правне стручњаке и правосуђе (4.
квартал 2019.);
(b) ужи циљ: спречавати и сузбијати расизам, ксенофобију, хомофобију и остале
видове нетрпељивости
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- мере које се односе на примену Оквирне одлуке о расизму и ксенофобији и на
ефективно спречавање и сузбијање говора мржње, злочина из мржње и
нетрпељивости на сваком основу: (i) седнице Групе на високом нивоу за
сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и осталих видова нетрпељивости
и подгрупа; (ii) кампање и едукације за спречавање и сузбијање мржње и
нетрпељивости; (iii) мере (тј. семинари, радионице, стручни састанци) у циљу
пружања подршке изради алата и формулисању уобичајених поступака рада пракси – за ефективно спречавање и сузбијање злочина из мржње и
нетрпељивости, како на интернету тако и ван интернета; (iv) мере (тј. седнице)
Координатора за сузбијање антисемитизма и антимуслиманску мржње;
- мера за изградњу базе свих случајева говора мржње на интернету широм ЕУ;
израда студија о облицима испољавања мржње на интернету и њеним
последицама по појаву злочина из мржње у стварном животу, као и о главним
окидачима и последицама говора мржње широм ЕУ;
(c) ужи циљ: подстицати и заштити права особа са инвалидитетом
(реализује Генерални директорат за запошљавање („DG EMPL“)
- Европска мрежа академских стручњака у области унапређења положаја особа
са инвалидитетом (2. квартал 2019);
- држање обуке за правне и стручњаке у полицији о Конвенцији УН о правима
особа са инвалидитетом (4. квартал 2019.);
- Радни форум о Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом (2. квартал
2019.);
- организација такмичења за доделу награде за приступачан град (3. квартал
2019);
- Обележавање Европског дана особа са инвалидитетом (3. квартал 2019.);
(d) ужи циљ: подстицати равноправност жена и мушкараца и унапредити увођење
родне равноправности
- активности односа са јавношћу и организације едукативних кампања (3. и 4.
квартал 2019);
- семинари на којима се изводе обуке за правне стручњаке и правосуђе у области
родне равноправности (4. квартал 2019.);
- Европска мрежа правних стручњака за родну равноправност и
недискриминацију (4 квартал 2019);
- студија о извршеном оцењивању примене и праћења Стратешког ангажовања у
циљу родне равноправности за период 2016-2019 (1. квартал 2019);
- провера примене Директиве 2010/41/EУ о примени начела једнакости
поступања према мушкарцима и женама у самосталним делатностима (1.
квартал 2019.).
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за правду („DG JUST“) и, где је назначено, Агенција Европске уније за
заштиту основних права или Генерални директорат за запошљавање („DG EMPL“).
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УКУПНИ

РАСПОЛОЖИВИ БУЏЕТ

€ 10 157 000
3.5. Награде
ПРАВНИ ОСНОВ
Чл. 4 и 5 Уредбе (ЕУ) бр.1381/2013
Ужи циљ: подстицати и заштити права особа са инвалидитетом
ЦИЉЕВИ
Награда за приступачан град, која се додељује од 2010. године, додељује се као
признање и одавање почасти градовима на спремности, могућностима и раду на
обезбеђивању приступачности која се додељује као:
- допринос загарантованој и високој могућности равноправног остваривања
основних права;
- допринос унапређењу квалитета живљења градског становништва и старања да
сви – без обзира на године живота, могућност кретања и способности – имају
равноправни приступ свим ресурсима и могућностима које нуди град.
Награда се додељује као признање и одавање почасти градовима који проактивно
делују на стварању приступачности за особе са инвалидитетом и предузимају кораке
који могу да послуже за пример другима као кораци за унапређење приступачности у
градским срединама за све. У жељи да се европским градовима ода веће признање за
изузетни рад на обезбеђењу приступачности, победницима такмичења се уручује
награде за приступачан град.
ОПИС АКТИВНОСТИ
Награде за победнике на такмичењу за доделу Награде за приступачан град.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очекивани резултати такмичења и манифестације доделе награде за приступачан град:
•
•
•
•

подршка градовима победницима у њиховом раду на обезбеђивању
приступачности и инклузији;
подстицање градова који испуњавају услове да учествују у такмичењу, и тако
повећају степен заинтересованости и рада на обезбеђивању приступачности;
повећање заинтересованости за Награду за приступачни град и повећање броја
учесника кандидата за награду;
већи степен упознатости са такмичењем и наградом и обавештености о

приступачним градовима.
Општи очекивани резултати такмичења и доделе награде:
•

галерија локалних иницијатива које умногоме доприносе да се постигну
циљеви мера политике ЕУ у вези са приступачношћу и пуном инклузијом особа
са инвалидитетом, у складу са Конвенцијом УН о правима особа са
инвалидитетом;

•

већа упознатост јавности са проблематиком приступачности градова, у
најширем смислу;
пружање подршке једној мрежи приступачних градова, у циљу лакше размене
примера најбоље праксе;
надахњивање градова да побољшају приступачност.

•
•

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ И ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ
Да би били прихватљиви, учесници морају бити изабрани као добитници првог, другог
и трећег места, и морају испунити критеријуме прихватљивости предвиђене
правилником о учешћу у такмичењу.
Критеријуми доделе на основу који се врши селекција добитника награде:
(a) релевантност за циљ;
(b) власништво, степен решености;
(c) ефекат;
(d) квалитет и трајност резултата;
(e) учешће особа са инвалидитетом и релевантних партнера.
РЕАЛИЗАЦИЈА
Генерални директорат за запошљавање („DG EMPL“)
ИНДИКАТИВНА ДИНАМИКА ОБЈАВЉИВАЊА ТАКМИЧЕЊА И ИНДИАКТИВНИ ИЗНОС
Референтни број позива
-

Датум

Износ

4 квартал 2019. године

€ 350 000
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