Министарство финансија и привреде је ове године, по први пут покренуло пилот
пројекат финансијске подршке за подстицање предузетничког духа и идеја за сопствени
бизнис код следећих категорија: жена, омладине и социјално угрожених група.
Влада Републике Србије 30. априла 2013. године усвојила је Уредбу о утврђивању
Програма подршке активностима удружења за подстицање развоја предузетништва у
2013. години.
У циљу подстицања развоја малих и средњих предузећа, кроз промовисање
позитивних ставова према предузетништву и развој вештина и знања код младих људи,
жена и друштвено осетљивих група, Министарство финансија и привреде је одобрило
суфинансирање од 50 % укупних оправданих трошкова пројеката који реализују
удружења у партнерству са непрофитним организацијама.
Отворени Јавни позив за овај Програм расписан је у мају месецу и након, контроле
формалне исправности и оцењивања пристиглих пројеката Министарство финансија и
привреде потписало је Уговор о коришћењу бесповратних средстава са следећим
удружењима:
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Опште удружење самосталних занатлија и привредника, Ниш за пројекат
„Развој омладинског предузетништва кроз обуку за занате“
Опште удружење занатлија и осталих предузетника општине Панчево за
пројекат „Подршка развоју предузетништва у Панчеву“
Опште удружење предузетника Богатић за пројекат „Пословни саветодавни
центар за младе предузетнике и жене предузетнице“
Достигнућа младих у Србији, Бедоград за пројекат „Предузетничко
образовање-Буућност можете мењати“
Мрежа пословних андђела Србије, Београд за пројекат „Акцелератор
пословних идеја и предузетништва“
ЕНЕЦА, Ниш за пројекат „Подршка развоју предузтеништва међу младима
у нишавском управном округу“
Омладински савез града Врања за пројекат „Предузетништво за млад
регион“
Опште удружење самосталних предузетника, Раковица за пројекат
„Програм развоја предузетничке културе и предузетничких вештина
ученика завршних разреда средњих школа градске општине Раковица“
Удружење пословних жена Србије, Београд за пројекат „Подршка
самозапошљавању жена у перспективним привредним секторима кроз
обуку, менторство и умрежавање“
Омладински клуб Новог Бечеја за пројекат „Youth business club“

Укупно одобрена средства за реализацију овог програма су 10.407.135,56 РСД.
Министарство ће пратити и пружати подршку у реализацији одобрених пројеката.
Уколико ефекти програма буду задовољавајући, наставиће се и наредне године.

