Министарство за европске интеграције
Република Србија

О нама
ICMPD је међународна организација специјализована за политике
миграција. Седиште ICMPD-a je у Бечу. Република Србија је једна од
осамнаест чланица ICMPD-a. У сарадњи са Републиком Србијом и уз
подршку Аустријске развојне сарадње (ADC), ICMPD je већ три године
активан на теми српске дијаспоре у Аустрији, кроз тзв. прву фазу Link Up!
пројекта. На основу успешне иницијалне сарадње, ICMPD и Република
Србија, тачније од 2019. године Министарство за Европске интеграције
Владе Републике Србије, Привредна комора Србије и регионалне развојне
агенције, договорили су ширу и дугорочнију сарадњу на теми потенцијала
српске дијаспоре за развој Србије.
О Пројекту
Link Up! Serbia II представља другу фазу пројекта, покренуту на бази
истраживања и сарадње са српском дијаспором у Аустрији као и предлога
регионалних развојних агенција у Србији. Пројекат је финансиран од стране
Аустријске развојне сарадње са буџетом од 1,669,454 евра. Истраживања
у првој фази су показала да и поред дуго постојећих и интензивних
контаката дијаспоре са Србијом и крајевима из којих потиче, постоји и
даље и све снажнија заинтересованост дијаспоре да улаже у Србији, као и
да подржи домаћа мала и средња предузећа у интернационализацији. На
основу прикупљених статистичких података, изграђених партнерстава,
као и јасно дефинисаних циљева, креиран је и започет пројекат Link Up!
Serbia II. Такође, пројекат је предвидео посебне мере ка угроженим групама
у Србији како би се сарадња са дијаспором најуспешније пренела и на
подршку онима којима је то најпотребније на тржишту рада.
Циљ пројекта: Јачање и подстицај предузетништва са и кроз српску
дијаспору у Аустрији, Швајцарској и Немачкој, олакшавајући приступ знању,
пословним мрежама и финансирању.
Пројекат садржи 4 дела: подршку малим и средњим предузећима
менторисањем ка интернационализацији; подршку градовима и општинама
у привлачењу и реализацији успешне сарадње са дијаспором; подршку
директне сарадње између дијаспоре и предузећа и градова у Србији;
подршку организацији успешних пословних скупова у Србији и у дијаспори.
Датум почетка / завршетка пројекта:
01.11.2019. године – 28.02.2022. године
Национални партнер на пројекту:
Министарство за европске интеграције
Републике Србије
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Имплементациони партнери:
Развојна агенција Србије (РАС),
Привредна комора Србије (ПКС),
6 регионалних развојних агенција (РРА),
РАРЕИ (Београд), РРА – БП (Пожаревац),
Центар за развој Јабланичког и Пчињског
округа (Лесковац), РРА Југ (Ниш),
РЕДАСП (Крагујевац) и РАРИС (Зајечар).
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Географски фокус ка дијаспори:
прва и друга генерација дијаспоре
у Аустрији, Немачкој и Швајцарској.

Кладово

Кучево
Жабари

Велика
Плана

Ваљево
Љубовија

Голубац

Мало
Црниће

Младеновац
Смедеревска
Паланка

Лазаревац

Ве лико
Градиште

Пожаревац
Смедерево

Сопот

Коцељева
Мали
Крупањ
Зворник

Алибунар

Врачар
Звездара
Нови Београд
Раковица
Савски венац
Стари град
Петроварадин
Сремски Карловци
Медијана

Стара
Пазова

Пријепоље

Географски фокус у Србији:
Београд, Шумадијски и Поморавски округ,
Браничево и Подунавље, Зајечарски
и Борски округ, Нишки округ,
Јабланички и Пчињски округ.
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Извор: Србија у процесу спољних миграција,
Владимир Станковић, 2014.

Димитровград

Пословни хаб
дијаспоре
Link Up! Serbia II пројекат успоставља Пословни хаб дијаспоре, у сарадњи
са Привредном комором Србије, Развојном агенцијом Србије и
регионалним развојним агенцијама.
Шта је Пословни хаб дијаспоре (ПхД): Јединица основана у канцеларијама
ICMPD-a у Београду и Бечу, а која има искључиву намену да помаже домаћим
малим и средњим предузећима и локалним самоуправама да пронађу
партнере и инвеститоре из дијаспоре, као и да помаже дијаспори да
пронађе најадекватније партнере и подршку у градовима и општинама и
малим и средњим предузећима у Србији.
Значај ПхД: Посвећеност сваком упиту и иницираној сарадњи из дијаспоре
како би била најадекватније реализована.
Ко чини ПхД: Менаџер Пословног хаба дијаспоре у Београду и члан
пројектног тима у Бечу.
Како ПхД реализује своју улогу ка дијаспори, градовима и општинама,
и малим и средњим предузећима:
- промоција успешних примера инвестиција из дијаспоре у Србији у 8
различитих сектора,
- слање и обрада попуњених упитника дијаспоре која жели да инвестира
(микро, мали, средњи и велики),
- промоција и пичовање инвестиционих прилика из 6 циљаних
региона Србије,
- пружање релевантних информација на локалном, регионалном и
националном нивоу заинтересованој дијаспори која жели да улаже у
Србију или да пронађе адекватне партнере у локалним самоуправама или
приватном сектору,
- свакодневни рад на истраживању заинтересованости и потенцијалу
српских малих и средњих предузећа за сарадњу са дијаспором и кроз
дијаспору са DACH компанијама. Истовремено истраживање потенцијала у
дијаспори,
- подршка аутсорсовању компанија дијаспоре у Србију повезивањем са
адекватним партнерима у Србији,
- подршка локалним самоуправама које учествују у пројекту у проналажењу
партнера за ЈПП у локалним сервисима.

Контакт имејл ПхД у Бечу:
bosko.knezevic@icmpd.org
Контакт телефон ПхД у Бечу:
+43 676843816776
Контакт адреса у Бечу:
Gonzagagasse 1, 5 спрат, 1010 Беч
Контакт имејл ПхД у Београду:
dijaspora.hab@icmpd.org
Контакт телефон ПхД у Београду:
+381 11 202 80 40
Контакт адреса ПхД у Београду:
Топличин венац 19а
Вебсајт:
www.linkupserbia.icmpd.org
Ш ВА Ј Ц А Р СКА
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Техничка подршка
градовима и општинама
Link Up! Serbia II пројекат подржаће грантовима 6 регионалних развојних
агенција у креирању и имплементацији техничке подршке ка градовима и
општинама у Србији од августа до децембра 2020. године. Шест РРА ће
пружити техничку подршку градовима и општинама у начинима како да
организују свој рад са дијаспором и како да креирају и промовишу локалне и
регионалне инвестиционе прилике
Два типа техничке подршке градовима и општинама:
А) Подршка за 3 емиграциона региона (10 градова и општина) – И. Србија,
Браничево и Подунавље, и Поморавље:
- прикупљање и представљање националних и локалних података
релевантних за инвестирање,
- развијање 5 инвестиционих прилика у сарадњи са сваким од 10 градова
или општина (50 инвестиционих прилика),
- креирање материјала за промоцију развијених инвестиционих прилика,
- подршка у припреми и представљању материјала дијаспори на
конференцијама и догађајима.
Б) Подршка за 3 привредно брзо растућа региона – Београд, Ниш
и Лесковац:
- прикупљање и представљање националних и локалних података
релевантних за инвестирање на нивоу региона,
- креирање регионалних инвестиционих прилика у сваком од 3 циљана
региона,
- креирање материјала за промоцију развијених инвестиционих прилика,
- подршка у припреми и представљању материјала дијаспори на
конференцијама и догађајима.
Регионалне развојне агенције и ICMPD креираће посебне оквире за рад ка
дијаспори:
РАРИС ће креирати „Приручник за успостављање институционалних
механизама за сарадњу јединица локалних самоуправа са дијаспором“.
РЕДАСП ће дизајнирати „Оквир мапе пута пионира дијаспоре за улагање и
аутсорсовање у Србију“.
РРА-БП ће креирати „Стратешки и методолошки оквир за локалне
потенцијале у ангажовању дијаспоре“.
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Менторство малих и средњих
предузећа у Србији
Link Up! Serbia II пројекат предвиђа развој шеме и програма менторисања
малих и средњих предузећа у Србији и предузетника у почетној фази
пословања у дијаспори. Програми менторства биће реализовани
2021. године.
Програм 1: Вештине и капацитети за интернационализацију
Програм 2: Подршка креирању инвестиционих и пословних прилика
Програм 3: Програм раног предузетништва
Програм 4: Подршка извозу и интернационализацији
Програм 5: Пренос искустава и знања високих менаџера аустријских
компанија у Србији
Пројекат предвиђа такмичење менторисаних малих и средњих предузећа,
на основу којег ће 10 најуспешнијих предузећа добити додатну подршку ка
циљаним тржиштима и постати део промоције „Најбоље из Србије“.

С а ст ан а к
Пос л овно г са вета
за д иј а сп ору П КС
– з а ч ета к и деје
о п л атф орми
и п о сл о в н ом
ха бу д и ј а сп о ре

Пословна онлајн
платформа за дијаспору
Пројекат Link Up! Serbia II и Привредна комора Србије креираће пословну
онлајн платформу за дијаспору. Платформа ће имати за циљ да успешно
окупља дијаспору и домаћа предузећа и предузетнике који желе да пронађу
партнера или да инвестирају у Србији. Платформа ће бити једноставни и
лако употребљив онлајн сервис за све своје чланове.
Пословна онлајн платформа ће имати следеће секције:
- дигиталну подршку инвеститорима,
- инвестициону базу са релевантним инвестиционим приликама креираним
у Србији, укључујући оквир за креирање пословних предлога сваког од
чланова платформе,
- секцију за информисање, која ће укључивати релевантне информације од
значаја за инвеститоре из дијаспоре на локалном, регионалном и
националном нивоу.
Чланови платформе: Свако ко жели да креира релевантну инвестициону и
пословну прилику, жели да инвестира или да пронађе партнера у Србији или
у дијаспори
Рок: Пословна онлајн платформа биће креирана до краја новембра 2020.
године и пилотирана током 2021. године.
Дугорoчност: Пословна платформа припада Привредној комори Србије, која
ће наставити јачање сарадње и укљученост дијаспоре.

Скупови у земљи
и иностранству
Link Up! Serbia II пројекат организоваће са партнерима пословне скупове за
дијаспору у Србији, Аустрији, Немачкој и Швајцарској.
Пословни скупови у Србији:
Пројектни тим и РРА (РАРИС, РЕДАСП и РРА - БП) организоваће у сарадњи са
градовима и општинама пословне дане дијаспоре на којима ће учествовати
представници локалних власти, регионалних привредних комора,
привредници и предузетници из дијаспоре који желе да уложе у Србији, као
и мала и средња предузећа која имају потенцијала да сарађују са
учесницима из дијаспоре ка DACH тржиштима.
Пројектни тим ће такође организовати годишње представљање резултата
пројекта и представљање активности и циљева за 2021. годину у оквиру
редовних састанака Пословног савета за дијаспору ПКС-а.
Пословни скупови у Аустрији, Швајцарској и Немачкој:
Организација Инвестиционе конференције дијаспоре,
у Бечу 2021. године
- постојећи инвеститори који желе да прошире своје улагање у Србији,
- нови инвеститори који желе да уложе у пословне прилике у Србији,
- предузећа из Србије која желе да представе пројекте дијаспори,
- високи представници Републике Србије, ПКС-а, развојних агенција, града
Беча, Сената, и локалне и федералне коморе.
Подршка Пословном самиту дијаспоре, у Цириху 2021. године
- подршка новом формату самита и учесника, у сарадњи са Удружењем
српских привредника из Швајцарске,
- „повезивање“ предузећа из Србије и DACH дијаспоре као и других
компанија са DACH тржишта,
- високи представници Републике Србије, ПКС-а, развојних агенција,
кантона, и комора.
Подршка Б2Б сусретима у DACH земљама у 2020. и 2021. години
- подршка у проналажењу партнера компанијама са DACH тржишта
и Србије,
- подршка организацији Б2Б сусрета у Аустрији и Немачкој, малим и
средњим предузећима из Србије.

Прва фаза пројекта
– Скуп у Привредној комори
Аустрије у Бечу
са партнерима
из Србије и дијаспоре
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