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Приступ и могућности
•ЕМС
•ЕМСразвија
развијаактивности
активностидинамички,
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премапотребама
потребамаииразвојном
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Приступ и могућности
EMC
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Приступ и могућности
Стандардно
Стандардноизвештавање
извештавање––предузећа
предузећашаље
шаљеподатке
податкеууЕМС,
ЕМС,
који
којисе
сепроцесирају
процесирајууурелевантне
релевантнеизвештаје
извештајекоје
којеконтролише
контролише
особље
особљеЕМС
ЕМСиишаље
шаљеих
ихназад
назад предузећима.
предузећима.ЕМС
ЕМСнакон
наконтога
тога
прави
правиагрегатне
агрегатнеизвештаје
извештајекоје
коједоставља
достављаАгенцији.
Агенцији.
Аd
Аdhoc
hocизвештавање
извештавање––клијент
клијентнаручује
наручујеод
одЕМС
ЕМСпосебан
посебан
извештај
извештајзаснован
заснованна
насопственим
сопственимили
илидругим,
другим,њему
њемудоступним
доступним
подацима.
подацима.Такви
Таквиизвештаји
извештајимогу
могубити
битикоришћени
коришћениза
засмањење
смањење
емисија,
емисија,за
запрелаз
прелазса
савеома
веомаопасних
опаснихна
намање
мањеопасне
опаснематерије,
материје,
одлуке
одлукеооодржавању
одржавањуили
илизамени
замениопреме
опремеза
запроизводњу,
производњу,итд.
итд.
Извештавање
Извештавањеза
запотребе
потребедржавних
државнихоргана
органајејеаd
аdhoc
hocизвештавање
извештавање
које
којеможе
можебити
битикоришћено
коришћеноза
задефинисање
дефинисањееколошке
еколошкеполитике,
политике,за
за
информисање
информисањејавности
јавностиииподизање
подизањенивоа
нивоасвести
свестиооеколошким
еколошким
проблемима.
проблемима.
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Корист
Контрола
Контролаеколошког
еколошкогстатуса
статуса
Испуњење
Испуњењезаконских
законскихобавеза
обавеза
Захтеви
Захтевитржишта,
тржишта,јавног
јавногмњења
мњењаили
илисаме
самеиндустрије
индустрије
Потенцијал
Потенцијалза
засмањење
смањењетакси,
такси,трошкова
трошковаииресурса
ресурса
Одређивање
Одређивањеобима
обимазагађења/емисија
загађења/емисија
Подаци
Подацивисоког
високогквалитета
квалитета(могу
(могусе
сепратити,
пратити,историја
историјапромена,
промена,
нивои
нивоиприступа)
приступа)
Извештавање
Извештавање(локалне
(локалнеиицентралне
централневласти,
власти,заинтересоване
заинтересоване
стране,
стране,тржиште
тржиштеитд.)
итд.)
Манипулација
МанипулацијаCO2
CO2квотама
квотама
Маркетиншки
Маркетиншкиразлози
разлози
Сертификација
Сертификација(EMAS,
(EMAS,ISO
ISO14001)
14001)
Побољшање
Побољшањееко-ефикасности
еко-ефикасности
Симулације
Симулацијеиианализе
анализе(прогнозе,
(прогнозе,benchmarking,
benchmarking,тренд
тренданализе)
анализе)
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Партнери
Пројекат
Пројекатсе
сефинансира
финансираиз
изсредстава
средстава
норвешке
норвешкебилатералне
билатералнепомоћи.
помоћи.
Донатор
Донаторјеје
Министарство
Министарствоспољних
спољнихпослова
пословаКраљевине
КраљевинеНорвешке
Норвешке

Главни
Главнипартнери
партнериуупројекту
пројектусу:
су:
Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине,
средине,
као
каоглавни
главникорисник
корисникииуговорна
уговорнастрана,
страна,
Министарство
Министарствоживотне
животнесредине
срединеиипросторног
просторногпланирања
планирањаии
REC
REC(Regional
(RegionalEnvironmental
EnvironmentalCenter
Centerfor
forCentral
Centraland
andEastern
EasternEurope)
Europe)
који
којиима
имаулогу
улогуимплементационе
имплементационеагенције
агенције
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Заинтересоване стране
Остали
Осталипартнери
партнериозначени
означениуупројекту
пројектусу:
су:
•Републички
•Републичкихидрометеорилошки
хидрометеорилошкизавод
заводСрбије
Србије
•Електропривреда
•ЕлектропривредаСрбије
Србије
•Републички
•Републичкизавод
заводза
застатистику
статистикуСрбије
Србије
•Институт
•Институтза
зајавно
јавноздравље
здрављеСрбије
Србије“Др.
“Др.Милан
МиланЈовановић
ЈовановићБатут”
Батут”
•Институт
•Институтза
заземљиште,
земљиште,Београд
Београд
•Завод
•Заводза
зазаштиту
заштитуприроде
природеСрбије
Србије
•Покрајински
•Покрајинскисекретаријат
секретаријатза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединеииодрживи
одрживи
развој
развојВојводине
Војводине
•Институт
•Институтза
забиолошка
биолошкаистраживања
истраживања“Синиша
“СинишаСтанковић”,
Станковић”,
Универзитет
УниверзитетууБеограду
Београду
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Партнери / клијенти ЕМС
International reporting
EUROSTAT
Conventions
EEA
Key partner and beneficiary

Other partners

MoE

HSS
EPS
SEPA

SORS
IPHS

EMC

ISS

REC

INP
...

Implementing agency

Биће
Бићеизабрани
изабраниуупрвој
првојфази
фази
пројекта,
пројекта,међу
међуглавним
главним
постројењима
постројењимаса
саIPPC
IPPCлисте
листе

Company 1
Company 2
Company 3
...
Company n
Clients
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Испоруке - Резултати
1.
1.Основан
ОснованЕМС
ЕМС
Индикатори
Индикаторииспоруке:
испоруке:
•Формирана
•Формиранајединица
јединицаза
заимплементацију
имплементацијупројекта
пројекта
•Изабран
•Изабрандиректор
директорииособље
особљеЕМС
ЕМС
•Обезбеђен
•Обезбеђенпростор
просториинабавка
набавкаопреме
опреме
•У
•Утендерској
тендерскојпроцедури
процедуринабављен
набављенЕМС
ЕМСсофтвер
софтверииинсталиран
инсталиран
•Успешно
•Успешноспроведена
спроведенаобука
обуказа
заЕМС
ЕМСособље
особље
Индикатори
Индикаторирезултата:
резултата:
•Агенција
•Агенцијаиидруге
другезаинтересоване
заинтересованестране
стране(stakeholders)
(stakeholders)још
још
свесније
свеснијепотенцијала
потенцијалаЕМС
ЕМСиисофтвера
софтверакоји
којијејејезгро
језгро
информационе
информационеинфраструктуре
инфраструктуре
•Повећан
•Повећанпотенцијал
потенцијалинституција
институцијаууСрбији
Србијиууодносу
односуна
на
извештавање
извештавање
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Испоруке - Резултати
2.
2.ЕМС
ЕМСје
јефункционалан
функционаланиипружа
пружауслуге
услугеклијентима
клијентима
Индикатори
Индикаторииспоруке:
испоруке:
•Владине
•Владинеинституције
институцијеиипреко
преко200
200компанија
компанијаинформисано
информисаноооЕМС
ЕМС
•Развијени
•Развијеникритеријуми
критеријумиселекције
селекције
•Изабрано
•Изабрано10
10партнера-клијената
партнера-клијенатакоји
којиће
ћекористити
користитисервисе
сервисеЕМС
ЕМСии
користити
користитирезултате
резултатепројекта
пројекта
Индикатори
Индикаторирезултата:
резултата:
•10
•10клијената
клијенатакористи
користиЕМС
ЕМСсервисе
сервисеза
заизвештавање
извештавање
•Партнери
•Партнериииклијенти
клијентиЕМС
ЕМСпоказују
показујуповећани
повећаниинтерес
интересза
заЕМС
ЕМС
сервисе
сервисе
•Унапређено
•Унапређеноеколошко
еколошкоизвештавање
извештавањеуупословном
пословномокружењу
окружењуууСрбији
Србији
•Повећан
•Повећанкапацитет
капацитетза
запобољшање
побољшањеефикасности
ефикасностиресурса
ресурсаиисмањење
смањење
емисије
емисије
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Испоруке - Резултати
3.
3.Повећан
Повећанкапацитет
капацитетеколошких
еколошкихменаџера
менаџераиипроширена
проширенамрежа
мрежа
клијената
клијенатаууСрбији
Србијиииокружењу
окружењу
Индикатори
Индикаторииспоруке:
испоруке:
•Већи
•Већиброј
бројсеминара
семинараииобука
обукаорганизованих
организованихууСрбији
Србији
•Већи
•Већиброј
бројсеминара
семинараииобука
обукаорганизованих
организованихууокружењу
окружењу
•Велики
•Великиброј
бројособа/организација
особа/организацијазаступљених
заступљенихна
наактивностима
активностимаобуке
обуке
ииунапређењу
унапређењусвести
свестиоопотенцијалу
потенцијалуЕМС
ЕМС
Индикатори
Индикаторирезултата:
резултата:
•Повећан
•Повећанброј
бројпотенцијалних
потенцијалнихклијената
клијенатаиипартнера
партнераууСрбији
Србијииирегиону
региону
Западног
ЗападногБалкана
Балканакоји
којису
суинформисани
информисаниооЕМС
ЕМСиикоји
којиимају
имајуинтерес
интересда
да
испитају
испитајумогућност
могућнострепликације
репликацијеЕМС
ЕМСууњиховим
њиховим
компанијама/земљама
компанијама/земљама
•Повећан
•Повећанброј
бројпотенцијалних
потенцијалнихклијената
клијенатаиипартнера
партнеракоји
којиразматрају
разматрају
могућу
могућупримену
применуЕМС
ЕМСсервиса
сервиса
•Повећање
•Повећањеразмене
разменеискустава
искуставамеђу
међукорисницима
корисницимаЕМС
ЕМСкоја
којапоказује
показује
користи
користиод
одкоришћења
коришћењаЕМС
ЕМСсистема
системаиисервиса
сервиса
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Трајање, ресурси, буџет

Пројекат
Пројекаттраје
траје 30
30месеци
месеци
Ресурси:
Ресурси:
••REC,
REC,
••Агенција,
Агенција,
••испоручилац
испоручилацЕМС
ЕМСсофтвера,
софтвера,
••партнери-клијенти
партнери-клијенти
Буџет:
Буџет:2.850.000
2.850.000€€++допринос
доприносАгенције
Агенције 20%
20%
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Управљање пројектом

Корисник
Корисникдонације
донације(Contracting
(Contractingauthority)
authority)
Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
средине
Имплементациона
Имплементационаагенција
агенција
Regional
RegionalEnvironmental
EnvironmentalCenter
Centerfor
forCentral
Centraland
andEastern
EasternEurope
Europe
Project
ProjectImplementation
ImplementationUnit
Unit(PIU)
(PIU)обезбеђује
обезбеђујеREC.
REC.
•Одговоран
•Одговоранза
зауправљање
управљањепројектом
пројектомииимплементацију
имплементацију
радних
раднихпакета.
пакета.
•Чине
•Чинега
гаProject
ProjectManager
Manager(PM),
(PM),Project
ProjectOfficer,
Officer,Environmental
Environmental
consultants
consultantsииEnvironmental
EnvironmentalReporting
ReportingSpecialist
Specialist
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Управљање пројектом
ЕМС
ЕМС
Институција
Институцијаууформирању,
формирању,резултат
резултатпројекта.
пројекта.
Чине
Чинега
гадиректор
директориисарадници.
сарадници.
Management
ManagementTeam
Team
•Обезбеђује
•Обезбеђујеизвођење
извођењепројекта
пројектаиикоординацију
координацијуизмеђу
измеђуАгенције,
Агенције,
REC-а
REC-аиињегове
његовеимплементационе
имплементационеагенције
агенције(PIU),
(PIU),ЕМС,
ЕМС,
испоручиоца
испоручиоцасофтвера
софтвераииукључених
укљученихексперата.
експерата.
•Чине
•Чинега
гаPIU,
PIU,директор
директорЕМС,
ЕМС,представник
представникиспоручиоца
испоручиоцасофтвера
софтвера
ииАгенције.
Агенције.
•Планира
•Планираактивности
активностиуусарадњи
сарадњиса
сарелевантним
релевантниморганизацијама
организацијама
иилокалним
локалнимпартнерима.
партнерима.Припрема
Припремапериодичне
периодичнеиигодишње
годишње
извештаје.
извештаје.Одговоран
Одговоранза
запрактичну
практичнуимплементацију
имплементацију пројекта.
пројекта.
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Управљање пројектом

Steering
SteeringCommittee
Committee(SC)
(SC)
••Усмерава
Усмераваиинадгледа
надгледаимплементацију
имплементацијупројекта.
пројекта.
Даје
Дајепрепоруке
препорукеиимишљења
мишљењаууодносу
односуна
напројект.
пројект.
••Оцењује
Оцењујеимплементацију
имплементацијуактивности
активностиии
интерно
интерноодобрава
одобравапројектне
пројектнеизвештаје
извештаје
••Чланови
Члановису
суједан
једанпредставник
представникМинистарства,
Министарства,
два
дваиз
изАгенције
Агенције
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Организација
Steering
Committee

Секретаријат SC

REC Агенција
Management
Team

PIU
Управљање
пројектом

ЕМС
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Одрживост
Пројекат
Пројекатпружа
пружадопринос
доприносодрживом
одрживомразвоју
развојуууРепублици
РепублициСрбији
Србији
Стратегија
Стратегијаодрживог
одрживогразвоја
развоја(Sustainable
(SustainableDevelopment
DevelopmentStrategy)
Strategy)
Европске
ЕвропскеУније
Унијеставља
стављауупрви
првиплан
план
•Еко-иновације
•Еко-иновације
•Ефикасност
•Ефикасностресурса
ресурса
•“Зелени”
•“Зелени”раст
раст
Укупни
Укупнирегулаторни
регулаторниоквир
оквирЕУ
ЕУјејеусмерен
усмеренна
напобољшање
побољшањеекоекоперформанси
перформансипроизвода
производауутоку
токуцелог
целогживотног
животногциклуса,
циклуса,дакле
даклеии
процеса
процесапризводње
призводње
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Експлоатација и одрживост пројекта
Пројекат
Пројекатпредвиђа
предвиђабројне
бројнеактивности
активностивезане
везанеза
задисеминацију
дисеминацију**
резултата
резултатапројекта
пројектассобзиром
обзиромда
дајејеона
онаважна
важнакомпонента
компонентасвих
свих
резултата/испорука.
резултата/испорука.УУпрвој
првојфази
фазибиће
бићеразрађен
разрађендетаљан
детаљанплан
план
активности
активности(WEB
(WEBсајт,
сајт,логотип,
логотип,презентације,
презентације,чланци,
чланци,брошуре,
брошуре,
семинари,
семинари,радионице,
радионице,конференције).
конференције).
Експолатација
Експолатацијарезултата
резултатауутоку
токуиинакон
наконзавршетка
завршеткапројекта
пројектајеје
поверена
поверенаЕМС.
ЕМС.Током
Токомпројекта
пројектаобезбеђено
обезбеђенојејефинасирање
финасирањеЕМСЕМСа,
а,аанакон
наконзавршетка
завршеткапројекта
пројектаЕМС
ЕМСће
ћесе
сефинасирати
финасиратииз
избуџета
буџетаии
од
одпродаје
продајесвојих
својихуслуга
услугаклијентима.
клијентима.Пословни
Пословнимодел
моделЕМС
ЕМС
(субвенционирани
(субвенциониранисервиси)
сервиси)ће
ћебити
битиразвијен
развијентоком
токомпројекта.
пројекта.
*)*)планирани
планиранипроцес
процеспружања
пружањаинформација
информацијаооквалитету,
квалитету,
релевантности
релевантностиииефикасности
ефикасностирезултата
резултатапрограма
програмаиииницијатива
иницијатива
према
премакључним
кључнимактерима
актерима
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ХВАЛА
ХВАЛА НА
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