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Циљ 

 

APPEAR даје допринос постизању Одрживих циљева развоја (ОЦР). Крајњи циљ је јачање 

темеља научног рада и институционалних капацитета у оквиру високог образовања, 

истраживања и управљања у партнерским земљама кроз академска партнерства са 

аустријским установама високог образовања и стипендије за мастер и докторске студије. Осим 

тога, циљ програма APPEAR је да повећа посвећеност међународној сарадњи и развоју у 

аустријским установама високог образовања. 

 

APPEAR је програм Аустријске развојне сарадње (Austrian Development Cooperation - ADC) са 

циљем остварења његове стратегије за подршку високом образовању и истраживању у циљу 

развоја на академском институционалном нивоу. Он се имплементира у 11 приоритетних 

земаља ADC-а и кључних региона који се налазе у источној, западној и јужној Африци, у јужној 

Азији, на Блиском Истоку, јужном Кавказу и у југоисточној Европи. 

 

 

Квалификоване земље 

 

 Буркина Фасо, Етиопија, Уганда, Мозамбик

 Бутан

 Палестина

 Јерменија, Грузија

 Албанија, Косово (важе посебни захтеви) и Република Молдавија

 
 

Тематско тежиште програма 

 

Јачање институционалних капацитета у високом образовању и истраживању у циљу развоја: 

 

 Искорењивање сиромаштва и задовољавање основних потреба – вода, санитарије, 

енергија, безбедност у погледу хране, укључујући нексус приступ, образовање за све, 

социјална заштита и посао за све

 Људска права, равноправност полова, подршка женама и девојчицама, миграција

 Одржив економски развој – развој приватног сектора, одржива економски и урбани 

развој, искоришћење дигиталних технологија за развој, пореске системе и домаће 

приходе у партнерским земљама

 Заштита животне средине и одрживо управљање природним ресурсима – ублажавање 

климатских промена и њихових утицаја, заштита екосистема, одговорно коришћење 

природних ресурса, одржива енергија, вода и санитарије

 Мир, спречавање сукоба, безбедност и развој, управљање, хуманитарна помоћ
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Инструменти 

 

Инструмент Трајање Обим финансирања 

Припремно финансирање 

(Preparatory Funding) 

до 4 месеца до 15.000 евра 

Академско партнерство 

(Academic Partnership) 

до 4 године зависно од 

позива 

 

 
Партнерство 2 установе: 

50.000 – 90.000 евра 

годишње 

 

Партнерства 

више од 2 установе: 50.000 – 

130.000 евра годишње 

Напредно академско 

партнерство (Advanced 

Academic Partnership) 

до 3 године зависно од 

позива 

Институционално 

партнерство са 

проширеним ефектом 

до 2 године зависно од 

позива 

Екстерно партнерство са 

проширеним ефектом 

до 3 године зависно од 

позива 

 

 

Припремно финансирање (Preparatory Funding) 

Циљ овог инструмента је да омогући нова академска партнерства између аустријских 

високошколских и истраживачких установа у партнерским земљама. Циљ ових малих пројеката 

је да разради заједнички предлог пројекта за APPEAR академско партнерство. 

 

Академско партнерство (Academic Partnership) 

Овај инструмент финансира продубљену и одрживу академску сарадњу у области високог 

образовања, истраживања и управљања. 

 

Напредно академско партнерство (Advanced Academic Partnership) 

Овај инструмент је на располагању конзорцијумима који су успешно привели крају APPEAR 

пројекат академског партнерства. Њиме се финансира наставак академске сарадње који се 

надограђује на резултате завршеног пројекта и развија нова иновативна решења за сарадњу у 

области високог образовања и истраживања у циљу развоју. 

 

Партнерство са проширеним ефектом (Extended Impact Partnership) 

Овај инструмент је на располагању конзорцијумима који су успешно привели крају APPEAR 

пројекат академског партнерства или APPEAR напредни пројекат академског партнерства. Циљ 

инструмента је да побољша ефекте завршен(ог/их) пројек(а)та фокусирајући се на примену и 

прихватање постигнутих резултата. Ако је потребно, конзорцијуми академских установа могу 

да позову неакадемске установе да се придруже, да би се побољшао ефекат. Зависно од 

тежишта партнерства са проширеним ефектом, разликујемо следеће: 

- Институционално партнерство са проширеним ефектом (Extended Impact 

Institutional Partnership): циљ је побољшање организационих и инфраструктурних 

система и процеса у домену истраживања, наставе и управљања у обухваћеним 

партнерским установама, јачање примене истраживања у оквиру тих установа и 

неговање регионалне сарадње академских установа у области стварања 

институционалних капацитета. 

 

- Екстерно партнерство са проширеним ефектом: циљ је дискусија и примена 

резултата истраживања код заинтересованих страна (локалне заједнице, цивилно 

друштво, креатори политике) како би се резултати истраживања употребили 

(докази за политику и праксу) и давање доприноса постизању одрживих циљева 

развоја у пракси. 
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Сви инструменти доприносе укупном циљу програма APPEAR јачањем научног утемељења и 

институционалних капацитета у области високог образовања, истраживања и управљања у 

партнерским земљама и повећањем посвећености међународној сарадњи и развоју у 

аустријским установама високог образовања. Пројекти финансирани у оквиру ових 

инструмената фокусирају се на једну или више тематских области подручја APPEAR и 

доприносе постизању одрживих циљева развоја. 

 

 

Водећи принципи за израду и имплементацију пројеката 

 

 Приступ преко партиципације

 Концепт културно слободоумног знања

 Практично и емпиријски оријентисани приступ

 Осетљивост у погледу родне равноправности

 Приступ по принципу одоздо према горе и принципу потражње

 Немојте никога изостављати

 Слободан приступ – слободно доступни подаци

 

 

Додате вредности – елементи који се узимају у обзир у процесу избора пројекта 

 

 Усклађивање са приоритетима стратегије ADC-а за одређену земљу, коришћење 

синергија са текућим пројектима које финансира ADC

 Инклузија особа са посебним потребама у складу са APPEAR стратегијом разноликости

 Јачање регионалних мрежа и сарадње на релацији Југ-Југ

 Напредовање младих истраживача и посебно жена међу њима

 Практично оријентисане активности које олакшавају примену резултата, увођења 

резултата истраживања у употребу и примену истраживања

 Одговорност за пројекат од стране установе у партнерској земљи

 
 

Квалификоване установе 

 

Аустријске установе: 

 Учествовати могу само установе високог образовања. Оне могу да подносе и 

координишу пројекте.

 

Установе у партнерским земљама: 

 Главна циљна група су образовне и истраживачке установе. Оне могу да подносе и 

координишу пројекте.

 Друге установе, попут истраживачких и образовних установа, невладиних 

организација, think tank-ова, организација цивилног друштва, квалификују се за 

учешће у својству додатних партнера. Ентитети из приватног сектора могу бити 

обухваћени, али се не квалификују за финансирање. Друге установе не могу 

подносити/координисати пројекат.

 

Пројекат мора да обухвата најмање једну аустријску установу високог образовања и једну 

установу високог образовања или истраживачку установу у партнерској земљи. Било која од 

њих може преузети улогу координатора. 

 

Друге установе у партнерским земљама могу бити само додатни партнери у конзорцијуму који 

се састоји од најмање једне установе високог образовања у Аустрији и једне високошколске 

или истраживачке установе у партнерској земљи. 
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Придружене партнерске установе: 

 Оне се налазе ван Аустрије и 11 партнерских земаља, али у земљи наведеној у OECD 

DAC списку ODA прималаца. Оне обухватају установе високог образовања, 

истраживачке установе, истраживачке и образовне установе, невладине организације, 

think tank-ове, или организације цивилног друштва. Придружена партнерска установа 

мора да се налази на истом континенту као партнерска установа из основног 

конзорцијума. Придружене партнерске установе могу добити стипендије. Међутим, 

збир свих придружених партнерских установа не сме да прекорачи 30% укупног буџета. 

Ентитети из приватног сектора могу бити обухваћени, али се не квалификују за 

финансирање.

 

Установе у ЕУ: 

 Установе високог образовања из држава чланица ЕУ могу бити укључене у пројекат али 

се не квалификују за финансирање.

 

 

Албанија и Косово 

 

За пројекте сарадње са Албанијом и Косовом важе специјални захтеви. Иако су сви 

инструменти доступни у партнерствима са установама на Косову и у Албанији, само се 

развојно-истраживачки пројекти квалификују за финансирање. Пројекти чије је тежиште високо 

образовање или јачање капацитета управљања, не квалификују се за финансирање. Осим тога, 

пројекти морају бити усклађени са приоритетима ADC-а у Албанији и на Косову. Конзорцијуми 

морају да образложе зашто се пројекат најбоље уклапа у APPEAR и не смеју бити финансирани 

од стране других програма (нпр. ЕУ). 

 

 

Плаћени трошкови 

 

 
Инструмент 

 
Трошкови 

особља 

 

Путовање 

и основни 

трошкови 

живота 

Опрема и 

материјал 

 

Ширење 
 

Остали 

трошкови 

 

Општи 

трошкови 

Припремно 

финансирање 

(Preparatory Funding) 

x x 
  

x макс. 2% 

 

Академско 

партнерство (Academic 

Partnership) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
макс. 10% 

Напредно академско 

партнерство 

(Advanced Academic 

Partnership) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
макс. 10% 

Extended Impact 

партнерство 

(Extended Impact 

Partnership) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
макс. 10% 
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Стипендије за мастер и докторске студије 

 

Један циљ APPEAR је да установе високог образовања у квалификованим земљама повећају 

број свог квалификованог особља које је у стању да допринесе побољшању наставе, 

истраживања и управљања у њиховим установама. Студенти и професионалци из 

квалификованих земаља завршиће мастер или докторске студије на неком аустријском 

универзитету. Најмање 70% стипендија треба да се додели студентима мастер и докторских 

студија који су везани за неко APPEAR партнерство. Најмање 50% индивидуалних стипендија 

биће додељено женама које поднесу захтев. 

 

Постоје два типа APPEAR стипендија: 

- Стипендије за мастер и докторске студије које су везане за текуће APPEAR партнерство. 

- Стипендије за докторске студије које су индивидуалне, тј. нису везане за текуће APPEAR 

партнерство. 

 

Захтеви 

 

 Подносиоца захтева именује матична установа. Установа потврђује да стипендија служи 

специфичним потребама установе и развојним потребама матичне земље нпр. у оквиру 

плана управљања установе високог образовања) и да је подносилац захтева запослен у 

установи и да ће поново бити запослен од стране те установе. 

 Ако је пројекат студије (тј. стипендија) везан за актуелно APPEAR партнерство, 

координатор партнерства описује како ће пројекат студија допринети остваривању 

циља овог партнерства. 

 Потврда прихватања пројекта студија од стране научног супервизора у аустријској 

установи која је давалац стипендије 

 Подносилац захтева потврђује његову/њену намеру да се врати у матичну земљу после 

завршетка пројекта студија и да ће тражити прикладно место везано за развој. 

 

 
Плаћени трошкови 

Мастер студије: 1.000 евра месечно (до 24 месеца) 

Докторске студије: 1.100 евра месечно (до 48 месеци) 

 

Путни трошкови (укључујући теренске студије у земљи становања) и додатне погодности (курс 

немачког језика, учешће на конференцијама/курсевима, одобрење за писање тезе) 

 

 

Позиви 

 

Први позив за прикупљање средстава у оквиру APPEAR III предвиђен је да се упути негде на 

почетку 2021. године Предвиђени су додатни позиви за 2022, 2023. и 2024. годину 

 

Контакт и информације 

 

Канцеларија програма APPEAR 

при OeAD-GmbH – Аустријској агенцији за образовање и међународну сарадњу 

Ebendorferstrasse 7 

1010 Беч, Аустрија 

Е-пошта: 

appear@oead.at 

Интернет: 

www.appear.at 


