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Приоритети

• Креирање и спровођење политика, акционих планова и стратегија на националном, регионалном или локалном
нивоу како би се ефикасно спречило и борило против расизма, ксенофобије и других облика нетолеранције;

• Развој алатa и пракси за јавне власти како би се постигла боља реализација релевантног националног
законодавства, посебно обезбеђивањем ефикасне идентификације, истраге, кривичног гоњења и
санкционисања говора мржње и злочина из мржње, као и остваривање права и осигурање правичности и кроз
адекватан третман жртава;

• Побољшање евидентирања и прикупљања података о злочину из мржње на националном, регионалном или
локалном нивоу.

Од посебног су значаја пројекти који доприносе тачном и потпуном развоју националног законодавства
којим се транспонује ЕУ Оквирна одлука 2008/913/ЈХА о борби против расизма и ксенофобије кроз кривично
законодавство.

Очекује се да се предлози надовезују на мишљења изнета од стране радне групе ЕУ за борбу против
расизма, ксенофобије и других облика нетолеранције.

Спечифичне теме као што су антисемитизам, антиисламизаm, хомофобија, трансфобија, антициганизам,
ксенофобија и анти-мигрантска мржња, афрофобија, мржња према особама са инвалидитетом, мизогинија итд.
могу бити адресиране кроз пројекте.



Активности

Предлози пројеката треба да обухвате једну или више наведених активности:

• Постићи бољу координацију и ојачану сарадњу између јавних власти и других кључних актера, укључујући
дизајнирање и спровођење циљаних политика, акционих планова и стратегија и/или протокола и
пракси сарадње или успостављања и функционисања координационих тела;

• Изградња капацитета јавних власти, посебно органа за спровођење закона и кривичног правосуђа,
како би могли ефикасно истражити, кривично гонити и адекватно изрећи казне за злочине из мржње и
случајеве говора мржње и осигурати поштовање права жртава;

• Развој и успостављене алата и пракси на националном, регионалном или локалном нивоу како би се
осигурала подршка и заштита жртава злочина из мржње и говора мржње, укључујући развој и јачање
служби за подршку жртвама итд.;

• Изградња система за ефикасно евидентирање и прикупљање података о злочинима из мржње на
националном, регионалном или локалном нивоу;

• Активност заједничког учења и размена најбољих пракси између државних органа различитих држава
чланица могу се укључити у предлоге, где то може донети додатну вредност.



Очекивани резултати

• Смањење манифестовања расизма, ксенофобије и других облика нетолеранције широм ЕУ, укључујући инциденте
злочина из мржње и говора мржње;

• Развијање и спровођење свеобухватних политика и/или стратегија за спречавање и сузбијање расизма,
ксенофобије и других облика нетолеранције, укључујући, кад је релевантно, фокусирање на специфичним основама;

• Јачање сарадње и размене информација између надлежних државних органа, као и других кључних актера као што
су организације грађанског друштва и представници заједнице у области спречавања и сузбијања злочина из
мржње и говора мржње;

• Побољшано знање и свест надлежних државних органа о утицају расизма, ксенофобије и других облика
нетолеранције, а посебно о злочину из мржње и говора мржње, актуелним трендовима и бољег разумевања
различитих облика нетолеранције и правног оквира, укључујући права жртава злочина из мржње и говора мржње;

• Повећан капацитет надлежних државних органа за ефикасно истраживање, кривично гоњење и адекватно
кажњавање злочина из мржње и случајева говора мржње;

• Побољшана подршка за жртве злочина, боље познавање права жртава злочина из мржње и говора мржње и
повећан број пријављених злочина из мржње и инцидената говора мржње;

• Побољшане методологије за евидентирање и прикупљање података о злочинима из мржње и повећана
упоредивост података и статистике широм ЕУ.



Ко се може пријавити

• Апликанти морају бити органи јавне власти (јавне установе) из једне од земаља
које учествују у Програму;

• Партнери морају бити јавне институције или приватне организације, сходно
прописима успостављене у једној од земаља које учествују у Програму, или
међународне организације;

• Предлог мора укључивати најмање две организације.



Базична правила

• ЕУ грант не може бити нижи од € 75 000.

• Трајање пројекта је максимално 24 месеца. 

• Кофинансирање је минимално 20%.

• Препоручује се учешће максимално 6 организација. 

• Укупна средства на располагању за цео конкурс су 1,5 милиона ЕУР.



Појашњење и препоруке

• Донатор је појаснио да локалне-регионалне (покрајинске)
самоуправе могу бити сматране „органом јавне власти“ те да
могу бити апликанти, као и установе типа повереништва за
равноправност;

• „Европска додатна вредност“ се додатно бодује, те је препорука
да се пројекат спроводи на више територија, или да укључи ЕУ
партнера.



Контакт

• Линк на ком се налази позив за подношење предлога пројеката: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportun
ities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html

• Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте –
medjunarodna.saradnja@minrzs.gov.rs

• Контакт особа: Тања Ратковић
• Мејл: tanja.ratkovic@minrzs.gov.rs
• Телефон: 011/3616261
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