РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

Програм „Подршка Европске уније у припреми пројеката“ (ЕУ ППФ) представља техничку помоћ у вредности од 21 милион евра која
се финансира из претприступних средстава Европске уније. Донација ЕУ је 19,7 милиона евра а 1,29 милиона евра је допринос Владе
Републике Србије. Циљ програма је јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области
управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.
ЕУ ППФ је усмерен на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне средине,
енергије и транспорта, као и на организацију више од 70 обука за представнике релевантних локалних и државних институција и
јачање њихових капацитета. Уз помоћ ЕУ ППФ програма, припрема се сва неопходна документација за 15 великих пројеката у области
транспорта, енергетике и животне средине, чија је потенцијална инвестициона вредност већа од 900 милиона евра (885 милиона евра
инвестиција + 21 милион евра за техничку помоћ). Посебан задатак у оквиру програма је стручна помоћ у ажурирању и структурном
прилагођавању вишегодишњег планског документа за развојну помоћ (Национални приоритети за међународну помоћ - НАД),
за период 2014-2017, са пројекцијама до 2020. године. Такође, ЕУ ППФ помаже Министарству за европске интеграције и ресорним
министарствима у програмирању претприступних фондова за 2018, 2019. и 2020. годину и у развоју новог НАД документа за период
2019-2025 како би се прецизно дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.
ЕУ ППФ програмом управљају Делегација Европске уније у Републици Србији, Министарство финансија – Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније и Министарство за европске интеграције које је уједно и кључни корисник.
Корисници техничке помоћи ЕУ ППФ програма су и бројна ресорна министарства: Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде (као и Дирекција за воде), Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство
омладине и спорта, Министарство привреде, Министарство здравља, Министарство правде, Министарство економије и
Министарство спољних послова.

Више информација о ЕУ ППФ програму доступно је на званичној интернет презентацији www.ppf.rs
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