Опредељена
40.000.000,00 РСД
средства
Носиоци
Министарство омладине и спорта
Програм
Документација по конкурсу
Средства за програме и пројекте по овом конкурсу у износу до 40.000.000,00
динара обезбеђена су у буџету Републике Србије за финансирање или
суфинансирање програма и пројеката који доприносе реализацији циљева
Националне стратегије за младе, и усмерени су на подстицање и
Опис пројекта стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и
предузетништва младих; развијање услуга и механизама који поспешују
запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу и
оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно
управљање каријером.
Критеријуми и услови
Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката, у својству носиоца пројекта, имају удружења младих, удружења за младе и
њихови савези под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих,
удружења за младе и њихових савеза у складу са Правилником о садржини и начину
вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
(„Службени гласник РС”, број 1/12), коју води Министарство.
Партнери из приватног сектора могу бити: привредна друштва, предузетници, задруге, и
други облици организовања привредне активности.Партнери из јавног сектора могу бити:
канцеларије за младе/јединице локалне самоуправе, школе, филијале Националне службе
за запошљавање, центри за социјални рад и друге јавне институције на
локалном/регионалном или национaлном нивоу. Такође, партнери могу бити и: регионалне
развојне агенције, привредне коморе, пословна удружења и кластери и сл.
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Изабрану тематску област могуће је реализовати кроз следеће типове активности:
Област 1: Спровођење програма омладинског предузетништва
Област 2: Спровођење програма који повећавају запошљивост младих
Област 3: Развијање и спровођење програма који развијају предузетнички дух и
финансијску писменост код младих у основним и средњим школама
Област 3: Спровођење програма за повећање запошљивости младих који се суочавају са
додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада
Област 4: Развијање услуга и механизама који поспешују запошљивост и запосленост
младих кроз међусекторску сарадњу
Максимално предвиђено време трајања програма или пројекта је од 10. априла 2017.
године до нјакасније 31. јануара 2018. године.
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