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ФОНД ЗА ИНОВАЦИЈЕ
Министарство просвете и спорта је, уз финансијску помоћ Програма реформе средњег стручног
образовања који финансира ЕУ а којим управља Европска агенција за реконструкцију, објавило позив
за подношење предлога пројеката који ће бити финансирани из Фонда за иновације.
Фонд за иновације је основан да би пружио подршку и омогућио реализацију иновативних активности
у 50 огледних средњих стручних школа и 5 стручних школа у оквиру којих су формирани Центри за
континуирано образовање одраслих а које су одабране да учествују у Програму реформе средњег
стручног образовања, али и за све друге стране које су на било који начин укључене у реформу
средњег стручног образовања (ССО) и образовања одраслих у Србији.
На овај начин директно учешће у реформи образовања омогућено је многим актерима: јавним
образовним установама, приватним установама које обезбеђују стручно образовање, универзитетима,
државним и локалним властима, Привредној комори, удружењима послодаваца, синдикатима,
невладиним организацијама, националним или локалним професионалним удружењима, центрима за
истраживање и осталим институцијама са одговорностима везаним за стручно образовање.
Пројекти који ће бити подржани, између осталог, могу укључити идентификовање потреба за обуку
наставног кадра, стицање стандарда знања и вештина, дефинисање и развијање основних
вештина/компетенција, учествовање у међународним програмима у области професионалног
усавршавања, умрежавање међусобно сродних школа, истраживања потреба тржишта рада, практичан
рад у предузећима, повезивање школа са социјалним партнерима (предузећима, општинама, заводима
за тржиште рада) и другим институцијама и организацијама, развој програма преквалификације
одраслих на тржишту рада.
Приоритет ће, како је планирано имати пројекти који се односе на побољшање садржаја програма
стручног образовања, њихову реализацију и методологију, затим пројекти усмерени на процену,
истраживачки рад, саветовање ученика и остале активности које су усмерене на обезбеђивање
квалитета, релевантности и модернизације програма средњег стручног образовања. Приоритет
обухвата и пројекте који се односе на успостављање и јачање сарадње између интересних група у
средњем стручном образовању – установе, ученици, родитељи, локалне власти, социјални партнери
итд. – у погледу побољшања квалитета и модернизације специфичних питања средњег стручног
образовања.
За рад Фонда, у оквиру Програма реформе средњег стручног образовања издвојено је 1,68 милиона
евра. Средства, у износу од 10.000 до 75.000 евра по пројекту, биће распоређена на конкурентској
основи, на основу поднетих предлога пројеката по тачно утврђеним критеријумима.
На овај начин, великом броју интересних група омогућено је да предложе и спроведу иницијативе за
унапређење стручног образовања на основу потреба и приоритета идентификованих активности на
локалном и националном нивоу, чиме ће истовремено бити подржана и децентрализација развоја
стручног образовања.
Рокови за подношење пријава су 10. јул и 27. септембар 2004. године, а комплетна упутства за
подносиоце пријава за Фонд за иновације доступна су у канцеларијама Програма и на нашем сајту –
www.vetserbia.edu.yu.
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