Влада Републике
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ

Србије
Привредна комора Војводине

Поштовани,
Министарство рударства и енергетике Републике Србије уз подршку Програма Уједињених нација за развој
(УНДП), Привредне коморе Србије и Привредна комора Војводине позивају Вас на презентацију
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ
БИОМАСЕ/БИОГАСА.
Презентација Јавног позива биће одржана у среду, 10. јуна 2015. године, са почетком у 10,30 часова,
у просторијама Привредне коморе Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар, службени улаз
број 5, III спрат, Велика сала (сала број 13).
Презентација Јавног позива је намењена потенцијалним инвеститорима, заинтересованим да
инвестирају у горе наведена постројења, као и представницима комерцијалних банака које су заинтересоване
да кредитирају овакве пројекте.
Јавни позив је расписало Министарство рударства и енергетике РС дана 8. маја 2015.г. и траје до 15.
октобра 2015.г.
Бесповратна финансијска средстава у исносу од 1,6 милиона УСД као подршка инвеститорима за
изградњу до осам постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или
биогаса, обезбеђује Глобални фонд за животну средину и УНДП кроз реализацију Пројекта: „Смањење баријера
за убрзани развој тржишта биомасе у Србији”.
Пројекат „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији” спроводи се у оквиру
међународне сарадње Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој, Министарство рударства и
енергетике, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и UNDP. Циљ Пројекта је одрживо
коришћење енергије кроз диверсификацију извора енергије и развој тржишта биомасе за коришћење у
енергетске сврхе у Републици Србији.
Програм
10.30 – 11.00

Регистрација и освежење

11.00 – 11.10

Уводна обраћања

11.10 - 11.20

Представњање Пројекта „Смањење баријера Растислав Крагић, Самостални
за убрзани развој тржишта биомасе у Србији” саветник,МРЕ
Маја Матејић, портфолио менаџер за
енергетику, УНДП

11.20 – 12.00

Презентација Јавног позива за доделу 1,6
милиона УСД бесповратних средстава за
изградњу постројења за комбиновану
производњу електричне и топлотне енергије
из биомасе/биогаса.

Представник Привредне коморе
Војводине
Представник Министарства рударства и
енергетике РС
Представник УНДП

Растислав Крагић, Самостални саветник,
МРЕ
Маја Матејић, портфолио менаџер за
енергетику, УНДП

12.00 –

Питања и одговори о свим елементима
јавног позива

Сви заинтересовани инвеститори имаће могућност да након представљања јавног позива дискутују са
представницима институција о свим елементима јавног позива као и са представницима комерцијалних банака
које ће такође бити позване да узму учешће у овом догађају.
У прилогу доставњамо Јавни позив са конкурсном документацијом, пријаву и уговор о додели
бесповратних средстава.
Молимо Вас да Ваш долазак потврдите на мејл: jovan.vujicic@pkv.rs најкасније до уторка, 09.06.2015.
године.
За све додатне информације можете се обратити на телефон Удружења за енергетику и енергетско
рударство Привредне коморе Србије 011/ 32 32 186.

С поштовањем,

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Милош Бањац

СЕКРЕТАР Удружења
енергетике и хемијске индустрије

др Јован Вујичић

