Овај пројекат финансира
Европска унија

Евалуација и мониторинг Секторског реформског уговора за реформу
система образовања у Србији

Информације о пројекту
Назив пројекта:

Евалуација и мониторинг Секторског реформског уговора за реформу образовања
у Србији - јачање веза са запошљавањем и социјалном инклузијом

Скраћен назив
N/A
пројекта:
Помоћ ЕУ реформи сектора образовања обезбеђена је и кроз уговор о секторском
буџету „Уговор о реформи образовања у Србији - јачање веза са запошљавањем и
социјалном инклузијом“. Укупан буџет подршке ЕУ за реформу образовања износи
27,4 милиона и реализује се у периоду 2017 – 2019. године.
Пројекат је део комплементарне подршке ЕУ сектору образовања чија је подршка
усмерена на унапређење квалитета, праведности и релевантности система
образовања у Србији, са циљем усклађивања образовања са потребама тржишта
рада, као и стандардима, политикама и праксама Европске уније, са посебним
нагласком на питања образовања на мањинским језицима и ученика/ца ромске
националности.

O пројекту:

Активностима пројекта процењиваће се усаглашеност реформе на основу анализе
оставрености главних показатеља (у складу Општим и посебним условима за
ослобађање фиксних и варијабилних транши, како је утврђено у Анексу 1а
Споразума о финансирању за „Уговор о реформи сектора образовања у Србији јачање веза са запошљавањем и социјалном инклузијом“) и даће се препоруке
Делегацији ЕУ у Републици Србији за исплату износа фиксне и променљиве транше
у буджет Републике Србије.
Пројекат ће, такође, обезбедити:
анализу финансијске подршке Републици Србији кроз пројекте из програма
претприступне помоћи (ИПА I и ИПА II) у области образовања и допринеће
будућем програмирању ИПА помоћи; нацрт Стратегије комуникације за сектор
образовања и предлоге промотивног материјала чији је циљ повећање
видљивости подршке ЕУ образовном сектору у Србији.
Више информација о пројекту:
http://education-reform-employment-social-inclusion.euzatebe.rs/rs/o-projektu

Корисници
пројекта:

Делегација Европске уније у Републици Србији

Вредност
пројекта::

700.000 евра

Трајање
пројекта::

Новембар 2018 – aприл 2021

Контакт:

Yannis Sofianopoulos, вођа тима пројекта, yasofian@otenet.gr

Пројекат имплементира Ecorys

Канцеларија пројекта: Краљице Наталије 45/VI/17, Београд
Tel: +381 11 26 42 538

