


ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У ПРВИХ ГОДИНУ ДАНА 

Фаза „покретања“ пројекта

1. новембар 2019 – Почетак пројекта Link Up! Serbia II 
ICMPD директор Дијалога о миграцијама и сарадњи Мартајн Плуим и Регионални
координатор за Турску и Западни Балкан Тамер Килић одржали су састанак са министром за
европске интеграције у Влади Републике Србије, Јадранком Јоксимовић, директором сектора
за стратешке анализе, услуге и интернационализацију Привредне коморе Србије (ПКС),
Михаилом Весовићем, и руководиоцем Центра за подршку инвестицијама и јавно-приватног
партнерстава Привредне коморе Србије (ПКС), Ђорђем Андрићем, на тему партнерства на
Link Up! Serbia II пројекту, покретања и координације у имплементацији пројекта, те сарадње
са српском дијаспором.

          У Првом издању билтена о активностима пројекта „Link Up! Serbia II“, делимо са Вама
чланак (https://dijaspora.tv/link-up-serbia-srpska-dijaspora/) о отварању пројектне канцеларије
Међународног центра за развој миграционих политика (International Centre for Migration Policy
Development – ICMPD) у Београду, план будућег рада саме канцеларије, те преглед најважнијих
активности реализованих у првој години имплементације.

          Позивамо Вас да пратите објаве на нашим страницама друштвених мрежа (следите
линкове на крају билтена), посебно интервјуе са представницима институција, кључним
партнерима и дијаспором. Први интервјуи су урађени са представницима Регионалне
агениције за развој источне Србије (са седиштем у Зајечару, Регионалне развојне агенције         

                   

 "JУГ" (са седиштем у Нишу), Центром за развој
Јабланичког и Пчињског округа (са седиштем у
Лесковцу), Регионалне развојне агенције „Браничево
и Подунавље“ (са седиштем у Пожаревцу), и
Регионалне агенције за развој Шумадије и
Поморавља (са седиштем у Крагујевцу) о шансама и
изазовима у другој фази нашег пројекта, као и o
саветима дијаспори како да се припреми за
инвестирање у Србији. Следећи интервју који ћемо 
објавити, биће са опуномоћеном министарком Републике Аустрије у Републици Србији, Њ.Е.
Сабин Кроизенбрунер (HE Sabine Kroissenbrunner), са којом смо реализовали веома
садржајан интервју о подршци инвеститорима из дијаспоре, као и српским фирмама које су
окренуте аустријском тржишту и сарадњи са дијаспором. 



Децембар 2019 – Link Up! Serbia II пројекат представљен je путем презентације на
годишњој седници Пословног савета за дијаспору ПКС. Представљене су пројектне
активности уз упућен позив за сарадњу успешним пословним људима у дијаспори три
циљане државе - Аустрије, Немачке и Швајцарске (DACH земље).

Јануар 2020 – Креиран је „План имплементације пројекта“ за 2020/2021. годину и
успостављен је Управни одбор пројекта. Креиран је „План сарадње са експертима дијаспоре“
у 2020/2021. години, а који ће подстаћи сарадњу малих и средњих предузећа и локалних
самоуправа у Србији са српском дијаспором у DACH земљама. Креиран је и „Акциони план
сарадње са дијаспора организацијама и различитим циљним групама у дијаспори“.

Фебруар 2020 – Одржан је први састанак Управног одбора пројекта, на коме је
договорен план рада и координација на пројектним активностима. Ангажован је члан тима
за имплементирање активности пројекта, које ће постати део будућег Пословног хаба за
дијаспору, са циљем подстицања и помоћи у пословној сарадњи дијаспоре са градовима и
местима порекла или интереса, као и малим и средњим предузећима у Србији. Беч је постао
центар координације са дијаспором и ПКС-ом у „DACH“ земљама. Организовани су састанци
са представницима Регионалних развојних агенција. Током састанака је потврђена сарадња
на пројекту везана за пакете техничке подршке које ће ка изабраних тридесет градова или
општина спровести шест регионалних развојних агенција (РРА). Разматрани пакет
подразумева подршку РРА локалним самоуправама у развоју инвестиционих прилика и
представљању услова пословања за дијаспору. Организовани су, такође, састанци са пет
комплементарних регионалних привредних комора зарад дефинисања улога у промоцији
будуће пословне онлајн платформе за дијаспору.

Март 2020 – Одржан је низ састанака са пословним удружењима и привредницима из
дијаспоре током којих су договорени сарадња и партнерство. Успостављена је активна
сарадња са представништвом ПКС-а у Бечу, као и предлог заједничких мисија ка аустријским
регионима са груписаном успешном дијаспором. Договорена је сарадња са „Удружењем
српских привредника у Швајцарској“, ради подршке организацији новог пословног самита у
Цириху.

Фаза „имплементације“ пројекта



Април 2020 – Креиран је „План за минимализацију утицаја COVID – 19“ (Ковид – 19) на
имплементацију пројекта Link Up! Serbia II, као и нови, интегрисани формат грантова за РРА и
основа за мапу пута инвеститора из дијаспоре. Реализовано је истраживање заинтересованих
аустријских компанија за улазак или проширење рада на српском тржишту, као и дијаспоре у
водећим компанијама. Програм менторства за мала и средња предузећа је одложен за 2021.
годину.

Мај 2020 – У сарадњи са ПКС-ом развијен је пуни технички оквир пословне онлајн
платформе за дијаспору, а која ће бити развијена крајем 2020. године. Онлајн платформа ће
постати власништво ПКС-а након имплементације пројекта. Развијена је „Медијска и
комуникациона стратегија 2020/2021 пројекта Link Up! Serbia II, која се односи на друштвене
мреже, партнере у дијаспори, као и национални јавни сервис у Србији. Пројекат ће
имплементирати широки програм промоције у циљу приступа пословним мрежама,
квалитетним производима и услугама у Србији, као и дијаспори са потенцијалом да подржи
домаћу привреду у интернационализацији.

Јун 2020 – На Топличином венцу у Београду  отворена је канцеларија Међународног
центра за развој миграционих политика (ICMPD) ради имплементације пројекта Link Up!
Serbia II, kao и развијањa и реализације и других потенцијалних пројеката у Србији и региону у
будућности.   

                

Јул 2020 – ICMPD и ПКС су иницирали „Меморандум о сарадњи". ICMPD и Регионална
агенција за развој источне Србије (РАРИС) реализовале су мисију ка четири градова и
општина (Зајечар, Књажевац, Неготин и Кладово) а која је резултирала прикључењем
пројекту све четири локалне самоуправе, те партнерству са РАРИС-ом у реализацији техничке
подршке и дугорочне сарадње.   

Фаза „прилагођавања“ пандемији

Више информација о отварању канцеларије и
циљевима деловања ICMPD можете сазнати у
чланку објављеном на „Диjаспора ТВ“ порталу
(https://dijaspora.tv/link-up-serbia-srpska-
dijaspora/) и у штампаном издању дневног листа
“Политика”. У сарадњи са експертима из
дијаспоре циљаних земаља, договорени су
циљеви у мапирању броја инвеститора, ментора
и раних предузетника, који ће бити
контактирани до краја 2020. и 2021. године.



Август 2020 – Одржан је заједнички састанак РРА које учествују на пројекту Link Up!
Serbia II, 19. августа у Зајечару. РАРИС је представио драфт „Приручник за успостављање
институционалних механизама за сарадњу јединица локалних самоуправа са дијаспором“, као и
драфт „Упутство за припрему водича за инвеститоре за јединице локалних самоуправа“.
Директор РАРИС-а је дискутовао са осталим директорима РРА о начину имплементације
„приручника“ и „водича“ ка 30 локалних самоуправа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАРИС имплементира грант пројекта Link Up! Serbia II на теми „Оквир за ангажовање дијаспоре
- Техничка подршка за РРА и ЈЛС“ (ЈЛС – Јединице локалне самоуправе), у оквиру којег се
развијају приручник засарадњу јединица локалних самоуправа са дијаспором и два типа
пакета техничке подршке које ће шест РРА користити у раду ка тридесет градова и општина,
од августа до децембра 2020. године.
                    

Разматрани су следећи кораци везани за три гранта
РРА из Лесковца, Београда и Ниша. Уз подршку
пројекта Link Up! Serbia II РЕДАСП имплементира
грант пројекат  на теми „Дизајнирати оквире мапе
пута пионира дијаспоре за улагање и аутсорсовање у
Србију, и имплементације техничке подршке ка
локалним самоуправама за рад ка дијаспори“, у оквиру
којег је већ креиран „Оквир мапе пута пионира
дијаспоре за улагање у Србију“. РРА БП је поднела
ICMPD-ју предлог пројекта за грант на теми
“Стратешки и методолошки оквир за локалне
потенцијале у ангажовању дијаспоре и техничке
подршка јединицама локалне самоуправе".  

Пројектни тим је посетио Ниш 26. августа, ради
детаљније разраде пројеката са РРА „Југ“ и
Центром за развој Јабланичог и Пчињског округа.
Посебан нагласак је стављен на теми развоја и
имплементације техничке подршке ЈЛС на
регионалном нивоу у погледу развоја,
презентације и промовисања инвестиционих
прилика. РРА су нагласиле заинтересованост за
тему менторства и представљања пројеката и
пословних идеја дијаспори од стране иновативних
предузетника и малих и средњих предузећа из
региона.



Септембар 2020 – Од 1. септембра заинтересоване компаније из дијаспоре, компаније у
Србији, али и локални предузетници, имају могућност да добију директне информације о
инвестицијама у Србији и потенцијалним партнерствима. То је омогућено успостављањем
такозваног „Пословног хаба за дијаспору“, чији се менаџер може контактирати у
просторијама ICMPD-a на Топличином венцу у Београду.
 

Пројектни тим је у септембру наставио своју
подршку РРА састанком у Пожаревцу, у
просторијама РРА БП. Састанак је одржан са
представницима локалних самоуправа Жагубица,
Петровац на Млави и Пожаревац ради њиховог
учешћа у пројекту. Договарана је дугорочна и
одржива сарадња између РРА БП и ЈЛС. Саветник
за људске ресурсе и регионални маркетинг,
Милош Најчевић, реализује веома значајно
истраживање о улози цркве, као и мањина и
кровних организација, у сарадњи са пословном
дијаспором.  

Након састанка у Нишу, уследио је састанак у
Лесковцу. Директорица Центра за развој Јабланичког
и Пчињског округа, Драгана Белензада и eксперт за
регионални развој и стратешко планирање, Добрила
Судимац Мратинковић представиле су највеће
потенцијале за улагање у региону, али и изазове са
којима се регион сусреће у доба пандемије. Како се
имплементира потпуно нова пракса у сарадњи са
локалним самоуправама, наглашен је процес учења и
постепеног отварања ЈЛС раду и сарадњи са
дијаспором.
    

На бази овог истраживања и подршке пројектног тима, изградиће се нова пракса сарадње са
црквом, кровним организацијама и циљаним мањинама.



Разматрани су инпути за „пет мера“ МСП и ЈЛС предвиђених за подршку сарадњи са
дијаспором који ће бити предложени држави, као и за решења дугорочне и инклузивне
сарадње РЕДАСП-а и локалних самоуправа. У другом делу састанка учешће су узели
представници пет РРА које учествују у имплементацији пакета техничке подршке ка
изабраним ЈЛС. Након уводног представљања методологије и упитника за мапирање
директних инвестиција дијаспоре и оквира за подршку аутсорсовању дијаспоре ка Србији,
које је развио РЕДАСП, одржана је дискусија везана за изазове које очекује реализација
попуњавања упитника и мапирања инвестиционих прилика у сваком од региона.
Договорени су даљи кораци у активностима као и потреба да РРА блиско сарађују са РПК. У
предивно уређеном "Винском и ракијском хабу", резултатом рада РЕДАСП у претходних
десет година, приређен је коктел и урађен инспиративан интервју са директором РЕДАСП-а,
господином Ненадом Поповићем, на теми потенцијала за инвестирање и сарадњу са
дијаспором. Потврђено је одржавање „Kick – Off“ догађаја до краја 2020. године.

Okтобар 2020 – Регионалне развојне агенције су интензивирале рад ка локалним
самоуправама ради креирања најбољих инвестиционих прилика за дијаспору.
 РАРИС је мапирао сет инвестиционих прилика у
источној Србији укључујући некретнине у граду,
туристичке комплексе, воћарство и прераду,
хемијску индустрију, производне хале, и
управљање комуналним отпадом. Осталих
четири РРА ће представљати своје пројекте са
ЈЛС пројектном тиму у новембру како би их
заједно подвргли контроли квалитета и
накнадних допуна. 

На самом крају месеца, 29. септембра, у
Крагујевцу је у организацији РЕДАСП-а
одржан „Први Регионални састанак
партнера“ на коме је, уз учешће представника
домаћина, Регионалне привредне коморе (РПК)
Крагујевац, изабраних ЈЛС (Ћуприја, Деспотовац,
Параћин) и представника малих и средњих
предузећа (МСП сектора), најпре презентована
улога Пословног хаба за дијаспору и будуће
онлајн платформе. Одржана је дискусија о
програмима менторства за МСП са упитом о
потребама локалних предузећа.



.   

ICMPD је честитао нови мандат министру за европске интеграције, Јадранки
Јоксимовић, без чије подршке ICMPD не би успешно радио у Србији и ка српској дијаспори.
 

Линкови ка пројектним активностима:
https://www.youtube.com/channel/UCerei3xZYI3wslkPwEL19zg . 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ICMPD-Link-Up-Serbia-II-107786791013744/
https://www.instagram.com/link_up_serbia/
https://twitter.com/LinkUpSerbiaII
https://www.linkedin.com/in/link-up-serbia-a192911b2/
www.linkupserbia.icmpd.org

Договорен је састанак са пословном дијаспором у Швајцарској до краја 2020. године. РРА БП
је упитила позив за „Други регионални састанак партнера“ који ће бити одржан у
Пожаревцу 4. новембра.

Експерт за регионални развој и стратешко планирање Центра за развој Јабланичког и
Пчињског округа, Добрила Судимац Мратинковић иницирала је нови вид „Дана
дијаспоре“. По угледу на суседну конференцију у Пироту која се бави економским развојем
кроз сарадњу са истраживачима и науком, дани дијаспоре у Лесковцу би подразумевали
разматрање улоге дијаспоре у одрживом регионалном развоју југа Србије кроз пружену
експертизу или сарадњу на изради предлога или имплементацији. Предлог „Дана дијаспоре
за одрживи развој југа„ биће детаљно развијен у новембру и предложен за реализацију у
2021. години. Током радних састанака са експертом за дијаспору, господином Мишом
Ћирићем, развијени су концепт и предлог „подкаст емисије за дијаспору“ по угледу на
Ирски модел („Irish Voices“), који би представљао форму представљања пројектних
активности, кључних тема везаних за дијаспору у DACH земљама, и такође ујединио медијски
простор дијаспоре и домаћих медија кроз кључне пословне теме разматране сваке недеље.


