
                       

 

ПРОЈЕКАТ : СоК - Синергија знања и ново запошљавање у конкурентним МСП 

 

Програм „Норвешка за вас“ финансијски је подржао је реализацију пројекта СоК. 

Пројекат реализују партнери: 

- Војводина Метал Кластер , Темерин http://www.vmc.rs/ ,  

- ENECA  Ниш https://eneca.org.rs/  и 

- Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије , Београд 

http://www.udruzenjesz.rs/  

 

Циљ пројекта 

Побољшати  пословне перформансе (тржишни потенцијал, одрживост и 
конкурентност) и побољшати  могућности новог  запошљавања у  МСП-
малим и средњим предузећима  металског/машинског  сектора у 
циљаним општинама / градовима  3. и 4. групе развијености у Србији. 

Крајњи корисници 

- МСП у металском/машинском сектору у Србији 
- незапослена лица -млади људи, жене, дугорочно незапослени и др. 
- припадници маргинализованих друштвених група 

Циљане 
општине/градови 

Алексинац, Трстеник, Брус, Краљево, Прокупље, Куршумлија, Бољевац, 
Ћуприја, Параћин, Сврљиг, Блаце, Житорађа, Соко Бања, Књажевац и 
Деспотовац 

Очекивани резултати 

 Р1. Умрежена /удружена мала и средња предузећа у металном сектору  
        из циљаних општина и градова у најзначајнију националну  
        асоцијацију металаца у Србији - Војводина Метал Кластер ; 
Р2. Повећање  конкурентности МСП кроз имплементацију  програма  
        унапређења  „К: Е-квалитет је наш епитет“;  
Р3.  Незапослена лица -млади људи, жене, дугорочно незапослени и др.  
       припремљени и образовани  за модеран приступ и улазак на  
       тржиште  рада и запошљавање; 

Директни ефекти и 
корист за удружена 

МСП 

1. удруживање у у најзначајнију националну   асоцијацију 
металаца у Србији, Канцеларија  Ниш , 

2. бесплатно учешће на пословним сусретима  са потенцијалним 
купцима/партнерима  са мин. 40 компанија,  

3. бесплатна обука за интерне провериваче система квалитета ISO, 
4. бесплатно увођење једног од неопходних ISO стандарда, 
5. бесплатно учешће у програму подршке за развој и 

комерцијализацију иновација „ ВМЦ -Иновативни пул“ , 
6. бесплатно учешће у програму подршке пословању  МСП-  

„ВМЦ Бизнис клиника“,  

http://www.vmc.rs/
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7. бесплатна обука за завариваче према стварним потребама 
конкретних компанија, 

8. бесплатна обука за CNC оператере према  стварним потребама 
конкретних компанија, 

9. бесплатан тренинг за послодавце у домену друштвене 
одговорности и рада са запосленима из друштвено осетљивих 
група . 

Директни ефекти и 
корист за незапослена 

лица 

1. бесплатна обука за модеран и ефикасан приступ  тржишту рада, 
2. бесплатне обуке за интерне провериваче система квалитете, 

завариваче и CNC оператере, 
3. могућност новог запослења . 

 

Очекивани ефекти од 
користи широј 

друштвениј заједници 
(општинама/градовима) 

Ова иновативна партнерска акција три респектабилне организације  за 
подршку МСП које делују на националном нивоу, ће допринет 
иуравнотежењу социо-економског развоја у Србији побољшањем 
пословног окружења и потенцијала локалних предузећа у неразвијеним 
подручјима у циљу новог запошљавања и социјалне инклузије 
маргинализованих друштвених група. 

Време трајања пројекта октобар 2020 – августа 2021 

Вредност пројекта 103,911 УСД 

Контакти:  
Темерин  021/844-923, е-маил: office@vmc.rs,  
Ниш          018/ 240 306, е-маил: office@eneca.org.rs 
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ОПШТИНЕ И ГРАДИВИ ОБУХВАЋЕНИ ПРОЈЕКТОМ 

СоК 
Синергија знања и ново запошљавање у 

конкурентним МСП 



 


