РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

„Подршка Европске уније у припреми пројеката“ (ЕУ ППФ)

представља техничку помоћ
вредну више од 35,5 милиона евра
која се финансира из претприступних средстава Европске уније.

Донација ЕУ износи 34,24 милиона евра
а 1,33 милиона евра је допринос
Владе Републике Србије.

ЕУ ППФ тим је припремио техничку и тендерску документацију за више од

15 инфраструктурних пројеката
из четири области:
заштита животне средине,
енергетика, социјална
инфраструктура и транспорт.
Тим пројектима обухваћено је

више од 50 градова
и општина у Србији.
Организовано је

70 обука за више од
1.000 државних службеника.

Обуке се настављају.

ЕУ ППФ чини

5 пројектних јединица:

ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7, ЕУ ППФ8, ЕУ ППФ9 и ЕУ ППФ10.

ЕУ ППФ помаже Министарству
за европске интеграције

у програмирању претприступних фондова како би се прецизно
дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ: ЗАШТО СУ ТОЛИКО ВАЖНИ?
Један од најважнијих услова за побољшање квалитета живота грађана Србије јесте унапређење
инфраструктуре у областима енергетике, транспорта и животне средине. Комуналне услуге –
снабдевање водом, пречишћавање отпадних вода, управљање чврстим отпадом, снабдевање
енергијом из обновљивих извора, добра саобраћајна инфраструктура неопходни су за привредни
раст и друштвени развој.
Општине у Србији се суочавају са бројним тешкоћама у развоју, а један од кључних проблема јесте
застарела инфраструктура која онемогућава развој предузетништва, образовања и иновација,
пољопривреде и конкурентности домаћих производа.
Стратешке реформе које Србија спроводи односе се и на сектор транспорта: унапређен транспортни
систем који је у складу са европским стандардима, ће осигурати неометан проток робе/терета и
мобилност људи на националном и регионалном нивоу.
Сигурно и поуздано снабдевање енергијом и постојање стабилних енергетских извора предуслови
су за унапређење животног стандарда грађана, и функционалност домаћинстава. Национални
приоритети Србије у тој oбласти су да се крајњим корисницима енергија осигура по минималној
цени, да се улаже у енергетску инфраструктуру, те да се обезбеде инвестиције за интеграцију
енергетског тржишта Србије у јединствено европско тржиште енергије – трансевропску мрежу.
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије кључни су за одрживи развој у енергетском
сектору.
Србија и Европска унија заједно раде на решавању проблема загађења, чистих извора
енергије и побољшања заштите животне средине.

#euzatebe #euppfsrbija

