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ΗΜΕΙΩΜΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚ.&ΕΜΠ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΤ 

 

Ζργα και δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ ςτουσ τομείσ τησ ενζργειασ, των υποδομών 

και τησ βιομηχανίασ 

 

Απρίλιοσ 2020 

 

 Τπάρχουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ κακϊσ και φορείσ που ςυνδζονται με τα 

ςχεδιαηόμενα ζργα ςτθ ερβία. 

υνοπτικά αναφζρουμε ότι ζργα υποδομϊν , ενεργείασ, βιομθχανίασ κα εκπονοφνται κυρίωσ από:  

1. Σθ ερβικι Κυβζρνθςθ και τα ςυναρμόδια Τπουργεία ι φορείσ (τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 

περιφερειακό επίπεδο) 

2. Σθν ΕΕ μζςω διαφόρων κοινοτικϊν προγραμμάτων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

3. Σο Πρόγραμμα των Θν. Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ (UNDP). 

4. Σθν Παγκόςμια Σράπεηα (World Bank). 

5. Σθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων (EIB). 

6. Σθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD). 

7. Λοιποί οργανιςμοί διμεροφσ αναπτυξιακισ βοικειασ, όπωσ θ USAID, θ Γερμανικι Σράπεηα 

Εξωτερικισ Βοικειασ κα. 

 

Σα ζργα δθμοςίων υποδομϊν, ςυνικωσ, αυτό-χρθματοδοτοφνται  ι χρθματοδοτοφνται μζςω 

δανείου που λαμβάνεται από διεκνι χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό, όπωσ θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα 

Επενδφςεων, θ Παγκόςμια Σράπεηα και θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ κ.α. 

Τπάρχει επίςθσ ςτθ Δθμοκρατία τθσ ερβίασ, θ πρακτικι ιδιωτικϊν επενδφςεων ςε ζργα δθμόςιασ 

υποδομισ, κυρίωσ μζςω ςυμπράξεων δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με ξζνουσ επενδυτζσ. 

Κατά γενικό κανόνα οι ‘’κλαςικζσ’’ μορφζσ χρθματοδότθςθσ ζργων εφαρμόηονται ςτα τοπικά όςο 

και διεκνοφσ χρθματοδότθςθσ ζργα. Για παράδειγμα, ζνα δάνειο που χρθςιμοποιείται για τθ 

χρθματοδότθςθ ενόσ ζργου αποπλθρϊνεται από τα ζςοδα που προζρχονται από το ίδιο ζργο ενϊ τα 

περιουςιακά ςτοιχεία, τα δικαιϊματα και οι τόκοι του ζργου διατθροφνται ωσ δευτερεφουςα 

αςφάλεια ι εγγφθςθ. 

Άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ θ ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ1 (intermediate funding) και οι 

εκδόςεισ ομολόγων, ςπανίηουν τόςο  ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. 

                                                           
1 Η ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ είναι μια υβριδικι μορφι χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου που ςυνδυάηει ςτοιχεία τόςο ιδίων κεφαλαίων όςο και 
χρζουσ. Μζςω αυτισ εταιρείεσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά ομολόγων υψθλισ απόδοςθσ, μποροφν να εξαςφαλίςουν επιπλζον 
κεφάλαιο, φψουσ μεγαλφτερου από αυτό που είναι πρόκυμοι οι παραδοςιακοί δανειςτζσ να τουσ εξαςφαλίςουν. 
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Όςον αφορά τθ χρθματοδότθςθ διεκνϊν ζργων, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ αυτϊν 

και τοπικϊν ζργων. υνικωσ, μια ξζνθ τράπεηα παρζχει ζνα δάνειο ςε ζναν δανειολιπτθ μζςω τθσ 

τοπικισ κυγατρικισ τθσ τράπεηασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ζχουν εξαγγελκεί τα εξισ κοινοτικά προγράμματα ςε ό,τι αφορά τουσ τομείσ 

Ενζργειασ και Μεταφορϊν: (Πίνακασ 1)  

 

Α. Ενζργεια- Σομείσ / Ζργα : 

- Ενεργειακι απόδοςθ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ-  

(i) Δθμιουργία και ενίςχυςθ των ικανοτιτων των φορζων αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ για τθν 

εφαρμογι των οδθγιϊν ςχετικά με τθν ενεργειακι ςιμανςθ και το οικολογικό ςχεδιαςμό: 

€1.499.950. 

 (ii) Περιφερειακό πρόγραμμα ενεργειακισ απόδοςθσ για τα Δυτικά Βαλκάνια (REEP +): 31.078.000 

ευρϊ. 

- Πρόγραμμα υνδεςιμότθτασ (Connectivity Agenda), Διαβαλκανικόσ Διάδρομοσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ: 

(i) Σμιμα δικτφου ςτθ ερβία     (Kragujevac-Kraljevo): €6.600.000.  

(ii) Προετοιμαςία τεχνικισ τεκμθρίωςθσ 400kV OHL Bajina Basta-Pljevlja-Visegrad: €1.100.000. 

 (iii) Καταςκευι αγωγοφ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου ερβίασ-Βουλγαρίασ €49.600.000. 

Θ “Agenda” υνδεςιμότθτασ περιλαμβάνει, επίςθσ:  

1. Διαςυνδετιριο φυςικοφ αερίου αγωγοφ ερβίασ- Βουλγαρίασ, ςυνολικισ επζνδυςθσ 85.5 εκατ. 
ευρϊ εκ των οποίων τα 49.6 εκατ. είναι επιχορθγοφμενα από τθσ ΕΕ. 

2. Δια-βαλκανικό θλεκτρικό Διάδρομο (αϋ φάςθ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα εξισ τμιματα:  Σμιμα 1: 
Διπλοφ κυκλϊματοσ διαςφνδεςθσ 400 kV μεταξφ ερβίασ και Ρουμανίασ. - Σμιμα 2: εναζρια γραμμι 
400 kV PS Kragujevac -PS Kraljevo 3, με αφξθςθ του επιπζδου τάςθσ ςτα 400kV. - Σμιμα 3: Διπλι 
κυκλικι γραμμι 400 kV εναζριασ ιςχφοσ PS Obrenovac - PS Bajina Bašta, αφξθςθ τθσ τάςθσ ςτα 
400kV. - Σμιμα 4: Διπλι ςφνδεςθ διαςφνδεςθσ 400 kV μεταξφ ερβίασ, Μαυροβουνίου και Βοςνίασ-
Ερηεγοβίνθσ. 
- Αςφάλεια εφοδιαςμοφ / Ενεργειακι ςχεδίαςθ: Διαχείριςθ αποκεμάτων ενεργειακϊν προϊόντων : 

907.695 ευρϊ. 

-Περιβαλλοντικι ρφπανςθ / μετριαςμόσ του κινδφνου: Πακζτο πλθμμυρϊν: 

(i) Προμικεια υποςτακμϊν κινθτϊν μεταςχθματιςτϊν, ςφςτθμα ETS SCADA και επίβλεψθ: € 

8.940.766. (ii) Καταςκευι και κζςθ ςε λειτουργία του ςτακμοφ επεξεργαςίασ λυμάτων ςτθν TPP 

Kostolac B: € 8,000,000. 

Β. Μεταφορζσ- Πολιτική μεταφορών και Διευρωπαϊκά δίκτυα. 

Θ “Agenda” υνδεςιμότθτασ για τισ Μεταφορζσ περιλαμβάνει: 1.Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε 

περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.2. Επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ προτεραιότθτασ 

Σο βαςικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν (ΔΕΔ-Μ) κα τεκεί ςε εφαρμογι το αργότερο ςτισ 31 

Δεκεμβρίου 2030. Σο εκτεταμζνο δίκτυο ΔΕΔ-Μ κα τεκεί ςε εφαρμογι το αργότερο ςτισ 31 

Δεκεμβρίου 2050. 

Σα Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνουν:  

- Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ για τθ ςιδθροδρομικι μεταρρφκμιςθ. 
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- Βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ (με ςτόχο τθ μείωςθ των κανάτων κατά 20% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 
αναφοράσ 2014). 

- Διευκόλυνςθ Εμπορίου και Μεταφορϊν.  
- Ευφυζσ ςφςτθμα μεταφορϊν (ITS). 
- Κακιζρωςθ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ που να εξαςφαλίηει ότι δεν κα υπάρχει τμιμα ςε 

κακι / πολφ κακι κατάςταςθ μζχρι το 2020. 
Σα Μζτρα μεταρρφκμιςθσ ςε εκνικό επίπεδο αφοροφν  ςτισ αποτελεςματικζσ ςυμφωνίεσ διζλευςθσ 

ςυνόρων. 

Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ περιλαμβάνουν τόςο κοινοτικά κονδφλια όςο και ποςά από τον κρατικό 

προχπολογιςμό. Σα κοινοτικά κονδφλια αφοροφν ςε 1 δισ. ευρϊ επιχορθγιςεισ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 

2014-2020 μζςω : (i) Μζςο προενταξιακισ βοικειασ.(ii) Πλαίςιο επενδφςεων των Δυτικϊν Βαλκανίων 

(WBIF) (μζχρι 50% των κονδυλίων για επενδφςεισ ςε ςιδθροδρομικζσ και εςωτερικζσ πλωτζσ 

μεταφορζσ). (iii) Μθχανιςμόσ «υνδζοντασ τθν Ευρϊπθ» (CEF). (iv) Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων 

(ΕΣΕπ). (v) Διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (IFI). 

 
Πίνακασ 1 

Σα ζργα προτεραιότθτασ περιλαμβάνουν: 

Ονομαςία Τρζχουςα κατάςταςθ Χρθματοδότθςθ 

Stalac - Djunis ςιδθροδρομικι 

γραμμι Belgrade-Nis (18χλμ) 

Σεχνικι τεκμθρίωςθ υπό 

εξζταςθ 

180 εκατ. Ευρϊ 

Προετοιμαςία (preparation) 

χρθματοδότθςθσ από τθν ΕΕ 

Θ ςιδθροδρομικι γραμμι Velika 

Plana-Nis (108χλμ.) 

τμιμα τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 

Belgrade-Nis  

υπό προετοιμαςία(under 

preparation) 

600 εκατ. ευρϊ 

Προετοιμαςία χρθματοδότθςθσ 

από τθν ΕΕ 

Stalac-Kraljevo-Rudnica (μικοσ 149 

χλμ.) 

Τπό  προετοιμαςία.  Περίπου € 201εκ 

Προετοιμαςία χρθματοδότθςθσ 

από τθν ΕΕ 

Nis-Dimitovgrad (104 χλμ Σα ζργα κα ζπρεπε να 

αρχίςουν, αλλά 

κακυςτζρθςαν 

268 εκατομμφρια ευρϊ 

Θ ΕΕ παρείχε χρθματοδότθςθ για 

ζργα προετοιμαςίασ και 

επενδφςεων. 

Nis - Brestovac (23 χλμ.)  Ζργα που αναμζνεται να 

ξεκινιςουν το 2020 

€ 59 εκατομμφρια 

Θ ΕΕ παρείχε χρθματοδότθςθ για 

ζργα προετοιμαςίασ και 

επενδφςεων 

Brestovac-Πρεςζβο-Βόρεια με τθ Β. 

Μακεδονία (88χλμ.)  

Προετοιμαςία Περίπου € 182εκ 

Προετοιμαςία χρθματοδότθςθσ 

από τθν ΕΕ 

Belgrade – Šid ςφνορα με τθν Κροατία 

(120χλμ.) 

Τπό προετοιμαςία (under 

preparation) 

Περίπου € 288  

Προετοιμαςία χρθματοδότθςθσ 

από τθν ΕΕ 
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Pancevo – Vrsac   

 

Δεν είναι διακζςιμα 

 

Δεν ζχουν αποφαςιςκεί 

 

Αυτοκινθτόδρομοσ E-80, από το Nis 

ςτο Merdare (Κοςςυφοπζδιο)   

 

Τπό  προετοιμαςία 

 

480 εκατ. Ευρϊ 

Θ ΕΕ χοριγθςε κεφάλαια φψουσ 40 

εκατ. EUR για επενδφςεισ του 

τμιματοσ Nis - Plocnik, ενϊ θ ΕΣΕπ 

και θ ΕΣΑΑ παρείχαν δάνεια φψουσ 

180 εκατ. Ευρϊ 

Αποκατάςταςθ του υδροφράκτθ 

Djerdap 1  

 

Εργαςίεσ ςε εξζλιξθ € 28εκ 

Θ ΕΕ χρθματοδοτεί επενδυτικά 

ζργα (CEF + ΕΣΕπ) 

Βυκοκόρθςθ (Immersion) και 
υδροτεχνικά ζργα ςτθ ςυμβολι του 
ποταμοφ Sava ςτον ποταμό Drina  

Τπό προετοιμαςία Περίπου. € 204 εκατ 

Θ ΕΕ παρζχει χρθματοδότθςθ για 

προετοιμαςία μζςω τθσ 

πρωτοβουλίασ για τθν οικονομικι 

ανκεκτικότθτα (ERI) και του 

δανείου για τθ χρθματοδότθςθ 

επενδφςεων 

τακμοί VTS (Τπθρεςίεσ Κυκλοφορίασ 

καφϊν) και υδρομετεωρολογικοί 

ςτακμοί ςτον ποταμό Δοφναβθ  

Τπό προετοιμαςία 

Απομάκρυνςθ των βυκιςμζνων 

ςκαφϊν από το Δ.Παγκόςμιο πόλεμο 

από τον ποταμό Δοφναβθ (Prahovo)  

Τπό προετοιμαςία 

Καταςκευι του νζου λιμανιοφ του 

Βελιγραδίου  

Τπό προετοιμαςία 

Καταςκευι λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων του Smederevo 

Ζγινε δθμοπραςία ζργου 

  

Σα ζργα υποδομισ που χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ ςτθ ερβία (ειδικά για τουσ τομείσ των 

μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ) χρθματοδοτοφνται πρωτίςτωσ μζςω του WBIF (Western Balkans 

Investment Framework  - περιφερειακι χρθματοδότθςθ IPA). 

Ο ιςτότοποσ WBIF https://www.wbif.eu είναι πολφ ενθμερωτικόσ και θ κφρια πθγι ενθμζρωςθσ για 
ζργα που προετοιμάηονται (ςυμπεριλαμβανομζνων των κορυφαίων IFI).  
(ι) Για τον τομζα των μεταφορών και τησ ενζργειασ, ςτθ διεφκυνςθ https://www.wbif.eu/wbif-
projects  και αφοφ επιλεχκεί ωσ χϊρα θ ερβία και τα υπό  "προετοιμαςία" ζργα, παρζχεται 
επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ για όλα τα ανωτζρω. (δείτε Πίνακα 2 ςυνημμζνο). 
(ιι) Όςον αφορά τον τομζα περιβάλλοντοσ, αυτόσ χρθματοδοτείται, κυρίωσ, μζςω του εκνικοφ 
φακζλου IPA και, όςον αφορά τα ζργα υποδομισ, αυτά περιλαμβάνουν, ςυνικωσ, τθ χρθματοδότθςθ 
μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων (WWTP).  
Προγραμματιςμζνα ζργα, αλλά που δεν ζχουν ακόμθ υποβλθκεί ςε προςφορά: 
- φμφωνα με το IPA2017: Nis WWTP (περίπου 51 εκατ. €). 
- το πλαίςιο του IPA2018: Brus-Blace WWTP (περίπου 10-11 εκατομμφρια €) & Kraljevo WWTP 
(περίπου 17 εκατομμφρια ευρϊ) 
Οι τρεισ μονάδεσ βρίςκονται ακόμθ υπό προετοιμαςία (under preparation)  και πικανότατα κα 
υποβλθκοφν ςε δθμοπραςία το 2021. Αναμζνεται να προγραμματιςτοφν περιςςότερα WWTP (και 
επίςθσ δυνθτικά εργοςτάςια διαχείριςθσ αποβλιτων) ςτο μζλλον, πικανότατα ςτα IPA2020 ι 
IPA2021. 

https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/wbif-projects
https://www.wbif.eu/wbif-projects
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(ιιι) τον ενεργειακό τομζα, το μεγάλο εμβλθματικό ζργο είναι θ καταςκευι τθσ διαςφνδεςθσ 
φυςικοφ αερίου μεταξφ ερβίασ και Βουλγαρίασ για ςυνολικι αξία περίπου 74,6 εκατ. € (εκ των 
οποίων ςχεδόν 50 εκατ. € είναι επιχοριγθςθ τθσ ΕΕ). Σο αρχικό ςχζδιο ιταν να υποβλθκοφν 
προςφορζσ εφζτοσ. Ίςωσ όμωσ, θ διαδικαςία αυτι κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ζτουσ 2021 λόγω 
ηθτθμάτων που ςχετίηονται με το COVID-19 και  τθσ ςυναφισ χρθματοδότθςθσ ωσ προσ τθν 
αντιμετϊπιςθ κρίςεων.  
 
 
Πίνακασ 2. Ζργα για Ενζργεια- Μεταφορζσ –ερβία (πηγή ΕΕ-WBIF) 
 

Έργο Χώρα                 Τίτλος Έργοσ Κλάδος  Κατάσταση 

PRJ-SRB-ENE-

002 
Σερβία 

Project of Energy Community Interest: Serbia 

(Nis) - Bulgaria Gas Interconnector  
Ενέργεια Προετοιμασία 

PRJ-SRB-ENE-

006 

Σερβία Trans-Balkan Electricity Corridor: 400 kV 

Overhead Line Bajina Basta - Kraljevo  

Ενέργεια Προετοιμασία 

PRJ-SRB-ENE-

007 

Σερβία Trans-Balkan Electricity Corridor: Obrenovac 

– Bajina Bašta Grid Section in Serbia  

Ενέργεια Προετοιμασία 

PRJ-SRB-ENE-

015 

Σερβία North CSE Corridor: New 400/110 kV 2x300 

MVA Belgrade West Substation and OHL 400 

kV Serbia – Romania  

Ενέργεια Προετοιμασία 

PRJ-SRB-ENE-

017 

Σερβία Energy Efficiency Renovation Programme of 

Central Government Buildings - EERPCGB  

Ενέργεια Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

001 
Σερβία 

Orient/East-Med Corridor: Serbia - North 

Macedonia CX Rail Interconnection, Nis - 

Presevo - Border Between the Two States 

Section  

Μεταυορές Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

009 

Σερβία Orient/East-Med (CX) Corridor: 

Reconstruction and Modernisation of 

Belgrade – Nis Railway Line, Stalac – Djunis 

Section  

 

Μεταυορές Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

010 

Σερβία Orient/East-Med Corridor (Road R7): 

Construction of Nis - Merdare Highway  

Μεταυορές Προετοιμασία 

Προσυορών 

PRJ-SRB-TRA-

011 

Σερβία Orient/East-Med Corridor (R10) 

Reconstruction and modernisation section 

Stalac-Krajlevo-Rudnica  

Μεταυορές 
Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

013 

Σερβία Orient/East-Med Corridor: Serbia - Bulgaria 

CXc Rail Interconnection, Nis - Dimitrovgrad 

- Border with Bulgaria Section  

Μεταυορές 
Προετοιμασία 

Προσυορών 

PRJ-SRB-TRA-

031 

Σερβία 
Rhine-Danube Corridor: Belgrade Port  

Μεταυορές Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

033 

Σερβία Mediterranean Corridor: Serbia – Croatia CX 

Rail Interconnection, Stara Pazova – Sid and 

Indjija – Golubinci Sections  

Μεταυορές Προετοιμασία 

PRJ-SRB-TRA-

039 

Σερβία Orient/East-Med Corridor: Belgrade 

Marshalling Yard – Ostruznica – Batajnica 

Railway Line  

Μεταυορές Προετοιμασία 

 

 
 

https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-002
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-002
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-006
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-006
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-007
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-007
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-015
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-017
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-ENE-017
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-001
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-009
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-010
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-010
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-011
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-013
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-031
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-033
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
https://www.wbif.eu/project/PRJ-SRB-TRA-039
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Συμπεραςματικά, ςθμειϊνουμε ότι για τα επόμενα 3-6 χρόνια τα περιςςότερα ζργα κα 
αφοροφν ζργα ςιδθροδρομικϊν δικτφων, βιολογικοφ κακαριςμοφ και αναμζνεται ςτο 
επόμενο διάςτθμα θ προκιρυξθ τθσ καταςκευισ του τμιματοσ του αυτοκινθτοδρόμου μεταξφ 
Νισ και των ςυνόρων με Κόςςοβο (τμιμα Merosina-Beloljin) . 
 
Εκτόσ των προαναφερκειςϊν κφριων πθγϊν χρθματοδότθςθσ (πχ ΕU, EIB ΕBRD, World Bank, 

UNDP κλπ), χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τα υπό καταςκευι ζργα μποροφν να αντλθκοφν μζςω:  

(1) του υμβουλίου τθσ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ τθσ Ευρϊπθσ (CEB-https://coebank.org/en), 

κυρίωσ για οικοδομικά ζργα ςε νοςοκομεία, δικαςτικά μζγαρα, φυλακζσ κτλ, κακϊσ και  

(2) από τθν Γερμανικι Σράπεηα Εξωτερικισ Βοικειασ ΚFW (https://germancooperation.rs/kfw) 

που χρθματοδοτεί ζργα υποδομϊν κυρίωσ ςε κλάδουσ ενζργειασ και περιβάλλοντοσ.  

Σζλοσ, κακθμερινι ενθμζρωςθ για πολυάρικμεσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν και ζργων 

μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθ ςυνδρομθτικι ιςτοςελίδα : 

 https://www.ekapija.com/en/tender  

 
Οι γνωςτζσ ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και γραφεία μελετϊν απευκφνονται 

πρωταρχικά ςτισ ιςτοςελίδεσ αυτϊν των οργανιςμϊν και αναλαμβάνουν ςυχνά τζτοιου είδουσ 

μελζτεσ ι ζργα, ςυνικωσ ςε ςυνεργαςία με βαλκανικζσ ι άλλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ 

και γραφεία μελετϊν από τον διεκνι χϊρο. 

 
 
 

                   -------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coebank.org/en
https://germancooperation.rs/kfw
https://www.ekapija.com/en/tender
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Χρήςιμεσ Ιςτοςελίδεσ 
 

 
http://europa.rs/serbia-and-the-eu/call-for-tenders  &  http://europa.rs/eu-projects-in-serbia 
– Γραφείο ΕΕ ςτθ ερβία-Προκυριξεισ Ζργων 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en 
- Χρθματοδοτικά εργαλεία ΕΕ για τθ ερβία 
http://www.cfcu.gov.rs – Τπουργείο Οικονομικϊν - Σμιμα υμβάςεων και Χρθματοδότθςθσ 
Προγραμμάτων από τθν ΕΕ 
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement - Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοςίων 
υμβάςεων 
https://coebank.org/en  υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ τθσ Ευρϊπθσ  (CEB)  
https://germancooperation.rs/kfw Γερμανικι Σράπεηα Εξωτερικισ Βοικειασ   
https://www.wbif.eu   &   https://www.wbif.eu/wbif-projects - WBIF     
www.rs.undp.org  - UNDP  
http://www.worldbank.org/serbia-cem- Παγκόςμια Σράπεηα 
https://www.ekapija.com/en/tender - υνδρομθτικι ιςτοςελίδα για προκθρφξεισ ζργων 

 

Γενικότερθ ενθμζρωςθ μπορεί να αναηθτθκεί και ςτισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ: 

https://www.srbija.gov.rs–Κυβζρνθςθ ερβίασ 
www.mfa.gov.rs-Τπουργείο Εξωτερικϊν ερβίασ 
www.mfin.gov.rs - Τπουργείο Οικονομικϊν 
www.privreda.gov.rs - Τπουργείο Οικονομίασ 
https://www.mgsi.gov.rs–Τπουργείο Καταςκευϊν, Μεταφορϊν και Τποδομϊν 
www.mduls.gov.rs - Τπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
www.mtt.gov.rs  - Τπουργείο Εμπορίου, Σουριςμοφ και Σθλεπικοινωνιϊν  
https://www.nbs.rs-Κεντρικι Σράπεηα τθσ ερβίασ 
https://www.imf.org/en/Countries/SRB - Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο 
https://ras.gov.rs - ερβικι Τπθρεςία Ανάπτυξθσ 
www.pks.rs - Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο τθσ ερβίασ 
https://www.stat.gov.rs–τατιςτικι Τπθρεςία ερβίασ 
www.kkdp.gov.rs - Επιτροπι Ελζγχου Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
www.kzk.org.rs - Επιτροπι για τθν Προςταςία του Ανταγωνιςμοφ 
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html - Νόμοσ για τισ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ 
https://www.carina.rs – Σελωνειακι Τπθρεςία 
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf - Ελεφκερεσ Ηϊνεσ 
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html - Λίςτα των Σραπεηϊν ςτθ ερβία 
https://startit.rs - StartIT  (κερμοκοιτίδα νεοφυϊν επιχειριςεων) 
https://ntpark.rs – Σεχνολογικό Πάρκο 
https://belgrade.impacthub.net  – (κερμοκοιτίδα νεοφυϊν επιχειριςεων) 
www.hba.rs – φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων ερβίασ 

http://europa.rs/serbia-and-the-eu/call-for-tenders
http://europa.rs/eu-projects-in-serbia
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en
http://www.cfcu.gov.rs/
http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
https://coebank.org/en
https://germancooperation.rs/kfw
https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/wbif-projects
http://www.rs.undp.org/
http://www.worldbank.org/serbia-cem-
https://www.ekapija.com/en/tender
https://www.srbija.gov.rs/
http://www.mfa.gov.rs-/
http://www.mfin.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
https://www.mgsi.gov.rs/
http://www.mduls.gov.rs/
http://www.mtt.gov.rs/
https://www.imf.org/en/Countries/SRB
https://ras.gov.rs/
http://www.pks.rs/
https://www.stat.gov.rs/
http://www.kkdp.gov.rs/
http://www.kzk.org.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-procurement.html
https://www.carina.rs/
http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf
https://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html
https://startit.rs/
https://ntpark.rs/
https://belgrade.impacthub.net/
http://www.hba.rs/

