Scaling-up Organic Fund

Кроз трговину органским
производима до развитка у
источној Европи (OT4D)

Суфинансирање пројеката намењених
оснаживању локалних учесника у Србији

СМЕРНИЦЕ

Одобрено од стране Државног секретаријата за економске послове – СЕKО
(SECO), 30 јун 2022.
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1.Циљеви програма
Програм суфинансирања пројеката намењених оснаживању локалних организација и произвођача у
је део програма “Кроз трговину органским производима до развитка у источној Европи” (OT4D).
OT4D финансира Државни секретаријат за економске послове – СЕКО (SECO), а спроводе ИФОАМ
(IFOAM-Organics International - међународно удружење за органску пољопривреду) у сарадњи са
конзорцијумом Хелветас (Helvetas -швајцарска организација за међународну сарадњу) и ФИБЛ
(FiBL -истраживачки институт за органску пољопривреду), уз подршку локалних партнера.
Програм je осмишљен како би суфинансирао релевантне активности које имају потенцијал да
произведу додатну вредност на локалним тржиштима органских производа у складу са циљевима
програма.
Циљ програма је да пружи подршку активним органским произвођачима на локалном тржишту
Србије.
Расположива средства ће бити додељена активним органским произвођачима/организацијама чији
предлози буду садржали најбоља решења за одрживи развој органсог сектора у Србији, са
нагласком на следећа питања односно решавања уских грла:
●

Приступ локалном тржишту

●

Развој ланца вредности

●

Пружање услуга (инпути за органску производњу, техничка помоћ итд.)

Од активности које ће бити подржане се очекује да пруже различите врсте иновација које ће да
стимулишу развој тржишта и сектора и које ће директно да одговоре на горенаведена питања.
Пријаве треба да садрже предлоге у вези са једном или више следећих категорија:
●

Тржишне иновације - развијање производа и ознака, брендова, успостављање нових
продајних места или шема продаје, развој односа са јавношћу или рекламних материјала и
веб-сајта.

●

Технолошке иновације - побољшање процеса производње и/или прераде, паковања,
специјалозоване опреме за прераду, дефинисање нових стандарда производње или
специјалозованих услуга за обезбеђивање и побољшање квалитета производа итд.

●

Институционалне иновације - развијање нових пословних партнерстава, умрежавање,
институционализација тренинга актера у ланцу вредности, развијање платформи, сајмова,
конференција итд.

Средства из програма у зносима од по 5.000,00 CHF (6 грантова) и 10.000,00 CHF (6 грантова) су
доступна следећим категоријама корисника:
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●

Малим и средњим предузећима или задругама (кооперативама), која се баве органском

●

производњом са седиштем у Србији1.
Подносиоци пријава морају имати валидан органски сертификат, или се налазити у статусу
конверзије или су поднели пријаву за сертификацију овлашћеној контролној организацији
(сертификационој кући).

Мала предузећа треба да испуњавају најмање два од следећих услова: а) да имају мање од 50 запослених, б)
годишњи промет мањи од 8000 просечних бруто зарада, ц) просечна годишња вредност имовине мања од 6000
просечних бруто зарада. Средња предузећа треба да испуњавају најмање два од следећеих услова: а) да
годишње имају од 50 до 200-250 запослених, б) годишњи промет од 8000 до 40000 годишњих бруто зарада, ц)
просечна годишња вредност имовине од 6000 до 300000 просечних годишњих бруто зарада.
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Подносиоци пријава морају поштовати IFOAM-ове принципе органске производње,
здравља, екологије, бриге и принципе коректности.

Могуће је поднети више од једне пријаве, али само једна пријава по једном пријављеном лицу
може добити средства.

На основу резултата процене локалних иницијатива, следеће теме/области ће имати приоритет:

Приоритетне области подршке
СРБИЈА
●
●
●
●

Помоћ у процесу производње у биљној производњи и сточарству, посебно у производњи
поврћа; побољшање складишних објеката, изградња објеката за виши ниво прераде.
Оснивање асоцијација малих пољопривредника, подршка њиховом брендирању како би
били препознатљиви на тржишту.
Унапређење маркетинга, развијање продаје путем интернета и побољшање приступа
локалном и регионалном тржишту.
Повезивање са сеоским туризмом и приступ малопродајним објектима.

Суфинансирање
Подносилац пријаве доприноси минимално 30%2 укупне вредности пројектног предлога, док ће
остатак до 100% вредности добити кроз програм суфинансирања (за максимални износ од 5.000
CHF или 10.000 CHF). Од укупног износа пројектног предлога највише 10% може бити сопствени
допринос (нпр. радно време запослених). У случају куповине опреме, програм може покрити
максимално 50% од цене опреме.
Све подржане активности морају бити имплементиране и завршене у року од годину дана након
потписивања уговора о гранту, а најкасније до 31. октобра 2023. године.
Све одобрене пријаве ће добити додатну подршку/савете за даље развијање свог пословања,
маркетиншке планове или имплементацију нових технологија за обраду/производњу, од локалног
саветника. Саветници ће пратити реализацију активности. Трошкови саветодавних услуга биће
покривен ОТ4D програмом, то је додатни износ који не улази у одобрени износ по пријави.

2. Критеријуми за селекцију
За процењивање и селекцију пријава примењиваће се следећи критеријуми:
(a) Утицај на развој тржишта – позитиван потенцијал и очекивани ефекат на развој локалног
органског сектора, у смислу приближавања потрошачима/клијентима, побољшаних услова за
развој ланаца вредности, побољшања свести потрошача, итд.

2

Под сопственим доприносом се подразумева (а) сопствени допринос подносиоца пријаве у виду личног
уложеног новца (средстава) и/или времена; (б) допринос клијента (нпр. плаћање накнаде излагача за штандове
на сајму); (ц) допринос партнера, спонзора и донатора, изузев Швајцарске kонфедерације.
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(б) Финансијски утицај и одрживост – пројектни предлог треба да објасни како ће финансијски
допринос имати директан и дуготрајан утицај на организације, доприносећи њиховој финансијској
одрживости, као и да објасни еколошку одрживост производње, прераде, итд.
(ц) Друштвени утицај – подносиоци пријаве треба да покажу да њихове активности јачају и
користе заједници и/или подржавају родну разноликост и/или доприносе ангажману младих и
њиховом присуству у пољопривреди.
(д) Развој капацитета – предложене активности морају изградити и ојачати кључне капацитете који ће
стимулисати даље иновације и конкурентност укључених актера или сектора у целини.

Као предуслов за пријаву, пројекти морају доказати да имају капацитете и ресурсе да осигурају да
ће предложене активности бити имплементиране на адекватан начин, тако да донатор (SECO) може
бити сигуран да ће се предложене активности ефикасно спроводити и бити ефективне. За ово
подносиоци пријава морају доставити организациону процену дату у Анексу 2.

3. Управљање и позив за подношење пријава
Уз подршку локалног партнера – Сербиа Органике IFOAM-Organics International је одговоран за
целокупно управљање програмом суфинансирања. Сербиа Органика ће се побринути да позив за
програм суфинансирања има адекватан домет и да стигне до локалних заинтересованих страна.
Локални партнер ће такође пружити подршку у разјашњавању било каквих питања кандидата.
Локални партнер треба да обезбеди адекватну јавну промоцију за аплицирање, биће део комисије
за селекцију и мониторинг додељених пројеката.
Позив за подношење пријава биће објављен на веб-сајту OT4D (www.organictrade4development.org),

а делиће се и на локалним мрежама, на локалним језицима. Позив ће бити отворен за 2 земље
(Србију и Албанију), али ће пријаве одвојено процењивати локална комисија за селекцију, са
представницима локалног органског сектора, локалним партнерима, IFOAM-Organics International и
SDC/швајцарским амбасадама. SECO ће дати коначно одобрење за одабране пројектне предлоге.
Након одабира сваком кориснику гранта ће бити додељен локални саветник специјализован у
области технолошких процеса, маркетингу и/или побољшању капацитета подносиоца
пријаве/иницијативе. Избор саветника ће спровести локални партнери уз подршку IFOAM – Organics
International.

4. Процедура
4.1 Евалуација и процес селекције
Кандидати подносе пријаву у којој описују своје пројектне предлоге користећи образац из Анекса 1.
Пријаве процењује комисија за селекцију. Пројектни предлози се потом процењују на основу
критеријума описаних у Одељку 2.
Пријаве које имају више од максимално дозвољеног број страница, које не садрже комплетну
документацију, немају друге тражене податке или буду послате након истека рока, неће се узети у
обзир.
Одабрани кандидати ће затим бити позвани да представе детаљан план активности и додатне
информације или појашњења на сва питања која би комисија за селекцију могла да затражи
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СЕКО ће дати коначно одобрење за све одобрене предлоге, а затим ће бити потписани Уговори о
гранту између IFOAM-Organics International и одабраних кандидата.

4.2 Детаљна процедура и рокови за
пријаву Пријава
Корак

Процедура

Рок

1

Објављивање позива

12 јул 2022.

2

Кандидати достављају пројектне предлоге путем мејла на
ot4d@ifoam.bio (на енглеском или свом језику)

11 септембар 2022.

3

Послат предлог пројекта процењује Комисија за евалуацију
користећи дефинисане критеријуме за
евалуацију/финансирање.

12-23. септембар 2022.

4

Контактирање подносиоца пријаве и саопштавање резултата 26-30 септембар 2022
евалуације.
Уколико је пријава одабрана, планира се састанак
ради давања повратних информација и договора о плану рада и
индикаторима за праћење (мониторинг).

5

IFOAM-Organics International и подносилац пријаве потписују
уговор

Почетак октобра 2022.
.

5. Мониторинг и исплата средстава
Сваки прималац средстава Програма суфинансирања биће у обавези да извештава о активностима
спроведеним уз подршку ОТ4D програма. Ови захтеви ће бити прецизирани у потписаном уговору,
као и садржај и формат потребног извештавања.
Локални партнери ОТ4D, уз подршку IFOAM-Organics International, биће одговорни за праћење
спроведених активности (мониторинг), за проверу квалитета имплементације и постигнутих
резултата, као и за проверу постизања циљева на том путу дефинисаних у пројектном предлогу.
Исплате ће бити povezane sa napretkom u implementaciji aktivnosti.
IFOAM-Organics International је одговоран за исплату средстава. Примаоци грантова су одговорни за
подношење пратеће документације пре исплате.
Након завршетка свих активности, и након што IFOAM поднесе и одобри све потребне финансијске
и наративне извештаје, коначна исплата ће бити договорена у року од двадесет радних дана. У случају
неискориштених средстава, примаоци гранта враћају средства IFOAM-Organics International.

План исплате
●
●
●

50 % након потписивања уговора о гранту
30% након одобрења напретка и кратких финансијских извештаја
20% након одобрења завршних извештаја (оперативних и финансијских)
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Бодовни критеријуми процене према циљаној
компоненти пројекта
Критеријуми за евалуацију

Удео

1. Утицај на развој тржишта

35%

2. Финансијски утицај и
одрживост

35%

3. Друштвени утицај (заједница,
родна разноликост и/или
ангажман младих у
пољопривреди)

10%

4. Изградња капацитета

20%
Укупно

*Минимални резултат 70%

100%

