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U Kragujevcu danas promovisan projekat EU Regionalno društveno-ekonomski program
razvoja 2 (RDEPR2), vredan 14 miliona evra, a pravo na dobijanje sredstava iz tog
projekta imaju regionalne agencije za razvoj, opštine, privredne komore i udruženja
preduzetnika iz 17 okruga Srbije.
Projekat su promovisali šef Evropske komisije u Srbiji Vensan Dežer i potpredsednik Vlade
Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Konkurs je otvoren 90 dana,
počev od danas. Najniži iznos po projektu biće 300.000, a najviši 500.000 evra.
Od predviđenih 14 miliona evra, kako je objašnjeno, pet je namenjeno jačanju kapaciteta
agencija za regionalni razvoj, kao nosilaca razvoja u decentralizovanoj Srbiji. Sredstva su
namenjena za svih devet regionalnih agencija jer od razvoja njihovih kapaciteta zavisi koliko će
sredstava dobiti ostale institucije.
Projekat je prvi korak u jačanju regionalnih agencija, dok je deo sredstava, tri miliona evra,
namenjen lokalnim samoupravama. Kada je reč o lokalnim samoupravama, na konkursu će moći
da učestvuju udružene po tri opštine, od kojih dve moraju biti iz susednih okruga.
Dežer je rekao da projekat predstavlja proces sustizanja Evropske unije i podrazumeva smanjenje
regionalnih nejednakosti. "Projekat osigurava pravo partnerstvo lokalnih i regionalnih faktora na
definisanju ekonomskog razvoja", kazao je Dežer.
Dinkić je rekao da da će Srbija vrlo brzo podneti kandidaturu za članstvo u EU i da će to biti u
momentu koji bude dogovoren sa evropskim partnerima."Srbija mnogo dobija deblokadom
Prelaznog sporazuma jer će moći da izvozi bez carine i to je najveća dobit za ekonomiju naše
zemlje, koja iznosi oko dve milijardi evra godišnje", rekao je Dinkić. On je objasnio da će
posebno na dobitku biti firme koje uvoze sirovinu i u Srbiji prate gotove proizvode jer će za tu
robu imati evropsko poreklo, što do sada nije bio slučaj. Zbog toga su, dodao je ministar, te firme
bile na gubitku od oko 150 miliona evra.
"Sporazum znači smanjenje političkog rizika i podizanje kreditnog rejtinga. Imaćemo daleko
više investicija i kredite ćemo dobijati pod povoljnijim uslovima", rekao je Dinkić.

