
Инфосесија:
Грантови за истраживачке пројекте

„Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и 
јавних власти“

19.11.2021. 



• Програм подршке истраживачима спроводи Београдска отворена школа (БОШ) у
оквиру пројекта „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу
организација цивилног друштва и јавних власти“.

• Пројекат је усмерен на пружање доприноса реформама у Србији кроз дијалог
заинтересованих страна, са посебним фокусом на дијалог организација цивилног
друштва (ОЦД) и јавних власти.

• Један од фокуса Пројекта је подршка истраживањима чији ће резултати користити
за дијалог између ОЦД и јавних власти који је заснован на доказима и подацима.

• Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији, и биће
реализован у периоду од 2021. до 2023. године.

Дијалог промена



• Подносиоци предлога истраживачких пројеката могу да кандидују предлоге
пројеката у оквиру следећих тематских области:

 Подршка демократском развоју;

 Унапређење и заштита људских права;

 Развој локалне заједнице;

 Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;

 Унапређивање запошљивости;

 Социјална укљученост осетљивих група, и

 Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и
очекивани резултати Програма подршке истраживачима.

Tематске области истраживачких пројеката 



• Подразумева финансијску подршку за спровођење истраживачког пројекта у
максималном износу до 2.500 €.

• Финансијска подршка је намењена искључиво појединцима!

• Трајање истраживачког пројекта: између 3 и 6 месеци.

Програм подршке истраживачима



• Неопходно је да истраживачи ПРЕ осмишљавања и подношења предлога
истраживачких пројеката у оквиру овог Програма подршке:

Ступе у контакт са ОЦД која се кроз своје активности укључује у процесе доношења
одлука;

У сарадњи са ОЦД дефинишу недостајуће чињенице и податке неопходне за
делотворније учешће ОЦД у процесима доношења одлука;

У сарадњи са ОЦД дефинишу циљеве и резултате истраживања, и

*Ставе на располагање ОЦД целокупно истраживање и његове резултате зарад
њиховог коришћења приликом учешћа ОЦД у процесима доношења одлука.

Општи услови за (успешно) учешће



• Позив је намењен искључиво појединцима за спровођење истраживања у
дефинисаним тематским областима.

• Истраживачи могу предлагати пројекте искључиво самостално.

• Носилац истраживачког пројекта не може бити организација цивилног
друштва или међународна организација, као ни образовна установа, орган
државне управе, медиј, нити било које правно лице које је профитног
карактера (компаније, акционарска друштва и слично).

Општи услови за (успешно) учешће



• Истраживачи који желе да буду подржани треба да:

 У сарадњи са ОЦД јасно идентификују проблем у заједници који је у фокусу рада
конкретне ОЦД;

 Идентификују податке који недостају ОЦД да осмисле делотворнију
аргументацију и самим тиме оснаже свој положај у комуникацији са јавним
властима приликом учешћа у процесу доношења одлука;

 Предложе реалистичан план активности за спровођење активности који су у
складу са планираним активностима учешћа у процесу доношења одлуке
консултоване ОЦД;

 Представе на који начин ће консултована ОЦД користити резултате истраживања.

Шта очекујемо од успешних предлога 
истраживачких пројеката?



• Заинтересовани истраживачи могу да се пријаве само са једним предлогом
истраживачког пројекта.

• Подношење предлога истраживачких пројеката врши се искључиво електронским 
путем преко онлајн платформе pozivi.bos.rs 

• Обавезна документација за пријаву се састоји из:
1. попуњеног пријавног формулара

2. радне биографије подносиоца истраживачког пројекта

• Позив за подношење истраживачких пројеката је СТАЛНО ОТВОРЕН до 30. марта
2022. године до 15.00 часова.

Начин пријаве



• Подносилац истраживачког пројекта ће бити обавештен о резултатима у року који
не може бити дужи од 60 дана од дана подношења истраживачког пројекта.

• Упити у вези са Позивом за истраживачкe пројекте се могу слати искључиво
електронским путем на адресу dijalogpromena@bos.rs.

• ВАЖНА НАПОМЕНА: У циљу обезбеђивања изједначених услова за све истраживаче
који се пријављују за учешће, БОШ неће давати мишљења о циљевима, очекиваним
резултатима и активностима појединачних предложених пројеката.

Додатне информације

mailto:dijalogpromena@bos.rs


Хвала на пажњи!


