Регионални Челенџ Фонд
Објављује први позив за подношење Изјавa о заинтересованости
1. фебруар 2021.

Регионални Челенџ Фонд
Регионални Челеџ Фонд (Фонд) је нови програм који настоји да повећа продуктивност и конкурентност
предузећа у Западном Балкану 6.
Предузећима су потребни обучени запослени. И младим људима је потребно да стичу адекватне вештине, што
може бити захтевно у данашњим изазовним временима. Фонд ће помагати у превазилажењу овог раскорака тако
што ће финансирати инвестиције у опреми и инфраструктури потребној институцијама које пружају стручно
образовање и обуку (ИСОО) да помогну својим ученицима у стицању вештина које компаније данас траже.
Конкретно, Фонд ће подржати ИСОО-ве које примењују модел дуалног образовања, за који се показало да је
ефикасније од традиционалног стручног образовања и обуке.
Инститиције пружаоци стручног образовања и обуке треба да оформе партнерство са компанијама, ради развоја
програма дуалног образовања током ког ученици развијају вештине потребне партнерској компанији. Резултати се
огледају у високо обученим радницима који су адекватно квалификовани и спремни за рад.
Фонд је настао на иницијативу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), делегиран
је KfW Развојној банци, а спроводи га Коморски инвестициони форум Западног Балкана 6 (ЗБ6 КИФ), као заједничка
иницијатива привредних комора из региона.
Фонд ће током пет година пласирати 18.8 милиона евра подршке инвестицијама у пројекте дуалног образовања
ЗБ6 КИФ економија. Грантови ће бити додељивани кроз пет позива за подношење предлога пројеката од стране
институција за пружање стручног образовања и обуке и предузећа из приватног сектора. Циљ је финансирање до
60 пројеката током трајања програма.
Дуално образовање
Дуално образовање укључује привредни сектор током кроз процес развоја, спровођења и евалуације стручног
образовања. Ово се постиже комбиновањем стручног образовања у институцијама и обуке у предузећима на
флексибилан начин кроз развој вештина, знања и ставова код будућих радника. Овакав приступ је доказано
успешан у оспособљавању матураната или дипломаца и омогућава стицање практичних вештина траженим на
тржишту рада.
Кооперативно или дуално образовање препознато је од стране инститиција надлежних за образовање у
економијама Западног Балкана, као користан алат за премошћавање јаза између образовне понуде и потражње
на тржишту рада. Ипак, оно је још увек у раним фазама развоја и потребна је додатна подршка за даљу
имплементацију. Регионални Челенџ Фонд је успостаљен зарад пружања такве подршке.
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Први позив за подношење Изјава о заинтересованости
Први позив за подношење Изјава о заинтересованости је отворен од 1. фебруара до 30. априла 2021. године.
Конкурс се истовремено објављује у шест балканских економија и позива за подношење пријава из свих шест
економија као и из свих економских сектора.
Ко се може пријавити?
Пријава је отворена за конзорцијуме сачињене од једне институције која пружа стручно образовање и обуку и
најмање два приватна предузећа. Конзорцијуми треба да сарађују на припреми и спровођењу програма дуалног
образовања чији ће резултат бити национално признате дипломе или сертификати. Поменути конзорцијуми могу
пословати у било којој од 6 економија Западног Балкана.
Могућности за учеснике
Заинтересоване стране треба да се пријаве јер:
- Фонд помаже ИССО да сопствене програме ускладе преме потребама компанија кроз инвестирање у модерну
опрему и инфраструктуру за обуку, налик оној која се користи у савременом пословању.
- Фонд подржава развој и системску употребу метода кооперативног и дуалног образовања и подстиче увођење
нових технологија.
- Програм олакшава предузећима да остваре партнерства са образовним организацијама и израде програме
обука прилагођене њиховим портребама, те на тај начин превазиђу изазове недостатка људских ресурса и ојачају
своје капацитете.
Процес пријављивања
Процес пријављивања за добијање бесповратних средстава спроводи се у две фазе. Током прве фазе,
заинтересовани конзорцијуми треба да поднесу Изјаву о заинтересованости. После прегледа Изјава о
заинтересованости од стране независне стручне комисије, одабрани конзорцијуми се позивају у другу фазу где
подносе свеобухватну пријаву са предлогом планиране инвестиције.
Следећи рокови се примењују за први позив:
Прва фаза – изражавање заинтересованости
•
•

Позив је отворен од 1. фебруара 2021. године.
Крајњи рок за подношење Изјава о заинтересованости је 30. април 2021. године.

Друга фаза – свеобухватна пријава
•
•

Одабрани конзорцијуми се обавештавају до 31. маја 2021. године.
Рок за подношење комплетне пријаве је 31. јул 2021. године.

Све Изјаве о заинтересованости морају се поднети путем онлајн платформе за подношење пријава која се налази
на сајту www.rcf-wb6.org до 30. априла 2021. године.

info@rcf-wb6.org

www.rcf-wb6.org

