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1. Уводна реч
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/05 и 18/10). Циљ Фонда за иновациону делатност је
подстицање иновативнe делатности, кроз обезбеђивање средстава за финансирање, у складу
са најбољом међународном праксом, првенствено кроз сарадњу са међународним финансијским
институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором. Приоритет Фонда за
иновациону делатност је унапређење везa између научноистраживачких организација и
привредних субјеката у циљу повећања конкурентности домаће привреде кроз развој нових
производа, услуга и нових технологија.
Пројекат подршке иновацијама у Србији који спроводи Фонд за иновациону делатност
вредан je 8.4 милиона евра и финансира се из претприступних фондовa Европске уније (ИПА), a
реализује се у сарадњи са Светском банком. У 2012. години Фонд за иновациону делатност je
успешно наставио са реализацијом овог пројекта, тако да је одобрено финансирање за укупно
25 пројеката у износу од 2.77 милиона евра у оквиру Програма раног развоја (кроз два јавна
позива одобрено је финансирање за 20 пројеката у износу од 1.49 милиона евра) и Програма
суфинансирања иновација (кроз први јавни позив одобрено је финансирање укупно 5 пројеката
у износу од 1.28 милиона евра).
Програми финансирања имају за циљ подстицање улагања у истраживање и развој
иновативнох произваода и услуга као и комерцијализацију истих у компанијама у приватном
сектору, чиме директно доприносе запошљавању високо образованих научника, инжењера и
стручњака најразличитијих профила. На овим пројектима тренитно учествује преко 15
научноистраживачких организација са преко 100 научника и инжењера и 24 доктора наука.
Очекује се да ће у наредном периоду нучна заједница, подстакнута овим резултатима, још
активније учествовати у актовностима Фонда за иновациону делатност.
У 2012. години отпочео је и Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана
(Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) у сарадњи са
међународним партнерима, а пре свега Европским инвестиционим фондом (European
Investment Fund- ЕIF). Кроз овај програм, који финансира Европска Комисија са међународним
финансијским институцијама кроз Инвестициони оквир Западног Балкана, успоставља се први
фонд ризичног капитала у региону који ће улагати у иновативне компаније. Истовремено,
планирано је да ова инцијатива допринесе уnapreђeњу регулаторног оквира за подршку
иновативним малим и средњим предузећима са високим потенцијалом за раст, као и
стимулисању тржишта ризичног капитала на основу приоритета који су утврђени у сарадњи
са Европском комисијом и Организацијом за економску сарадњу и развој (OECD).
Свеобухватни приступ и посвећеност свих интересних страна, као и побољшани приступ
финансирању, од су кључног значаја за будући развој привреде засноване на иновацијам.
Република Србија ће се у Програм укључити посредством Фонда за иновациону делатност.
У 2013. години очекујемо да ће имплементација Пројекта подршке иновацијама у
Србији допринети повећању учешћа српских компанија у међународним програмима, а да ће
програми финансирања Фонда за иновациону делатност на дужи рок допринети повећању
издвајања за истраживање и развој у складу са европским стандардом.
Захваљујемо вам се на подршци и сарадњи у овом процесу.
Срдачно,
Др Љиљана Кундаковић, в.д. директора
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2. Основни подаци о Фонду за иновациону делатност
Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) је посебно правно лице основано
Законом о иновационој делатности ( "Службени гласник РС", бр. 110/2005 и 18/2010 – даље у
тексту: Закон). Уписан је код Агенције за привредне регистре под матичним бројем 20154691,
ПИБ 104403200 – решење о регистрацији БД 11735 .
2.1 Делатност Фонда за иновациону делатност
Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма,
пројеката и других активности у области спровођења иновационе политике, а нарочито:


стручне и друге послове у вези са прибављањем средстава Фонда, управљањем тим
средствима и њиховим коришћењем;



посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из средстава
међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних
правних и физичких лица, нарочито у областима науке и технологије које стратешки
документи утврде као приоритетне;



вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у области
иновационе делатности које Фонд финансира, као и потребним и расположивим
финансијским средствима за њихову реализацију;



успостављање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и
другим правним и физичким лицима ради финансирања иновационе делатности, у
складу са иновационом политиком и другим стратешким плановима и програмима, као
и закљученим међународним уговорима за намене утврђене Законом.

Фонд остварује приход из:


средстава буџета Републике Србије;



средстава остварених из делатности Фонда;



донација, прилога, поклона и помоћи;



средстава остварених по основу реализације иновације чији је развој Фонд финансирао,
а у складу са уговором одређеним правима на интелектуалну и другу својину;



средстава остварених по основу продаје свог удела у власништву привредног друштва и
других организација, а оствареног улагањем Фонда у развој иновација;



прихода остварених на основу међународне билатералне и мултилатералне сарадње на
програмима, пројектима и другим активностима у области иновационе делатности;



прихода од управљања слободним новчаним средствима Фонда;



других извора, у складу са законом.

Средства Фонда користе се за финансирање иновационе делатности, а нарочито за:


улагања у реализацију и пласман тржишно оријентисаних иновација новооснованих
привредних субјеката;



подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије;



остваривање делатности Фонда.
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Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других активности за
подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије, ако их организују и
финансирају међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна и
домаћа правна и физичка лица.
Фонд врши своје пословање по принципима друштвене одговорности и одрживог развоја и
води рачуна о безбедности и здрављу на раду, као и заштити животне средине.
2.2 Организација и органи Фонда
Република Србија, односно Влада Републике Србије врши управљачку и контролну функцију
преко својих представника именованих у Управном и Надзорном одбору Фонда. Овлашћења
Управног и Надзорног одбора утврђена су у Статуту Фонда за иновациону делатност. Фондом
управља Директор.
Влада Републике Србије именовала је 3. фебруара 2011. године вршиоца дужности директора
(решење број 119-10048/2010-1), председника и чланове Управног одбора (решење број 11910050/2010-1), као и председника и чланове Надзорног одбора (119-10049/2010-1).
Управни одбор
Председник Управног одбора: проф. др Дејан Илић, доктор физичке хемије;
Чланови Управног одбора:
 Ирена Булатовић, самостални саветник у Министарству економије и регионалног
развоја;


др Горан Радосављевић, асистент Факултета за економију, финансије и администрацију
у Београду;



др Весна Црнојевић Бенгин, доцент Факултета техничких наука Унивезитета у Новом
Саду;



др Ивана Маговчевић Либиш, извршни потпредседник Dyax Corporation.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора: мр Гордана Даниловић Грковић, директор Пословнотехнолошког инкубатора техничких факултета у Београду;
Чланови Надзорног одбора:
 проф. др Ратко Ристић, професор Шумарског факултета Универзитета у Београду;


мр Миодраг Марковић, адвокат из Београда.

Експертска комисија
Чланови експертске комисије:
 Ристо Калске, Директор финансирања у Финском Фонду за иновације СИТРА, задужен
за развој и имплементацију концепта припреме start-up компанија за инвестиције и за
иницијално финансирање виско технолошких компанија из приватних и јавних извора;


др Лекс де Ланге, извршни директор Zernike Group Holding B.V. и председник Управног
одбора групације од преко 50 компанија из области истраживања, технологија и
иновација; извршни директор већег броја фондова ризичног капитала;
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Владета Марјановић, директор Go To Market Business Development, Cisco Services Cisco
Systems; извршни ИТ директор са посебним искуством на пољу пословне стратегије и
планирања, стратегије производа, раста продаје, развоја пословања и ИТ архитектуре;



др Гордана Вуњак-Новаковић, професор биомедицинског инжењеринга и директор
лабораторије за матичне ћелије и инжењеринг ткива, на Универзитету Колумбија у
Њујорку; гостујући научник на одељењу здравља, науке и технологија, на МИТ у
Кембриџу;



др Александер Зиеглер-Јонс, Главни представник за науку и трансфер технологија на
Jackobs Универзитету Бремен, Немачка, са посебним искуством у областима
комерцијализације интелектуалне својине, развоја предузетништва и трансфера
технологија.

Експертска комисија успостављена је одлуком Управног одбора на седницама одржаним 22.
јула 2011. и 13. јула 2012. године, уз сагласност Светске банке. Избор чланова Експертске
комисије је обављен по процедури коју је одобрила Светска банка и у складу са релевантним
Смерницама Светске банке: Избор и ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске
банке под ИБРД зајмовима и ИДА кредитима и донацијама из јануара 2011. године.
Саветници Фонда
Стратешки саветник: Шуки Глајтман, бивши главни саветник за науку Израела; успоставио
израелску националну политику за иновације и руководио свим израелским националним
програмима подршке за иновације, укључујући Програм инкубатора и национални Програм
генеричких технологија; Извршни партнер фонда ризичног капитала Platinum VC; управљао
финансирањем више од 20 start-up компанија, учествовао у трансакцијама продаје малих
технолошких компанија великим међународним корпорацијама, као и јавним иницијалним
понудама;
Саветник за оперативне послове: Франсис Скробишевски, члан Експертске комисије пољског
националног фонда капитала који финансира развој пољских фондова ризичног капитала и
иновативних малих и средњих предузећа; председник Управног одбора трговинског савета
САД-Пољска са седиштем у Силиконској долини; бивши потпредседник пољско-америчког
фонда за предузетништво; председник управног одбора портфолио менаџмента
приватизационог програма у Пољској; виши потпредседник мађарско-америчког фонда за
предузетништво и извршни директор мађарског фонда за иновативне технологије; саветник при
оснивању и управљању фондовима на Блиском Истоку, Централној Азији и Африци.
Саветник за питања животне средине: Анђелка Михајлов, стручњак за животну средину са 20
година искуства у изради политике заштите животне средине и у управљању животном
средином у погледу одрживог развоја; више од 8 година искуства у подршци развоја права
(acquis) Европске уније у области животне средине; редовни професор на Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду; од 2002.-2004. године министар за заштиту природних
богатстава и животне средине; један од аутора (поглавље „Животна средина“) Националне
стратегије Србије за приступање ЕУ.
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3. Пројекат подршке иновацијама у Србији
3.1. О Пројекту
Пројекат подршке иновацијама у Србији, у вредности од 8.4 милиона евра, финансира се кроз
претприступне фондове Европске уније (ИПА) за Србију за 2011. годину и спроводи се у
сарадњи са Светском банком. Циљеви овог пројекта су следећи:


Стварање иновативног предузетништва;



Стварање и унапређење иновационог система у Србији, који је од кључног значаја за
побољшање конкурентности привредног сектора и перспективе економског раста
Србије на дужи рок;



Допринос побољшању опште свести о улози технолошког развоја и иновација у
привреди.

Потписивањем Уговора о ИПА гранту ЕК број TF011257 између Републике Србије и
Светске банке и Уговора о пројекту између Фонда и Светске банке, оба потписана 5. децембра
2011. године, створени су услови за имплементацију овог пројекта.
У 2012. години Фонд је, кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији, успоставио
имплементацију програма финансирања који укључују независан процес евалуације
пријављених пројеката, као и доношење коначне одлуке о финансирању од стране независне
Експертске комисије.

3.2 Програм раног развоја
Програм раног развоја је намењен приватним микро и малим предузећима у раним фазама
развоја, која поседују технолошку иновацију и имају потенцијал за стварање нове
интелектуалне својине, као и јасну тржишну потребу. Циљ Програма раног развоја је
подстицање стварања иновативних компанија заснованих на знању, кроз приватна start-up или
spin-off предузећа, обезбеђивањем финансирања тржишно оријентисаних иновативних
технологија и услуга са високим потенцијалом комерцијализације.
Први јавни позив за Програм раног развоја објављен је 5. децембра 2011. године на догађају
поводом званичног почетка Пројекта подршке иновацијама у Србији, одржаном у Београду, док
је други јавни позив за достављање пријава објављен 11. маја 2012. године. Рокови за
достављање пријава у 2012. години су били 31. јануар и 31. август.
У првом року за подношење пријава пријављено је укупно 58 пројеката; 43 пројекта испунило
је услове подобности, те су, као такви, достављени независној Експертској комисији и
међународним рецензентима на преглед, од чега је 16 пројеката ушло у ужи избор. На основу
резултата прегледа пројеката и извештаја са посета компанијама, Експертска комисија је, након
састанака одржаних у Београду у периоду од 1. до 3. априла 2012. године, одобрила
финансирање 11 пројеката. Имена добитника финансирања објављена су на званичној
церемонији, 5. априла 2012. године, а могу се наћи на интернет презентацији Фонда:
http://www.inovacionifond.rs/prr-finansirani-projekti-i-ciklus/
У другом року за подношење пријава пријављено је укупно 106 пројеката; 98 пројеката
испунило је услове подобности, те су, као такви, достављени независној Експертској комисији
и међународним рецензентима на преглед, од чега је 27 пројеката ушло у ужи избор. На основу
резултата прегледа пројеката и извештаја са посета компанијама, Експертска комисија је, након
састанака одржаних у Београду у периоду од 11. до 13. новембра 2012. године, одобрила
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финансирање 9 пројеката. Имена добитника финансирања објављена су на званичној
церемонији, 14. новембра 2012. године, а могу се наћи на интернет презентацији Фонда:
http://www.inovacionifond.rs/prr-finansirani-projekti-ii-ciklus/
Од 98 подобних и потпуних пријава пројеката које су достављене у оквиру другог јавног
позива, 41 пројекат је из области информационих и комуникационих технологија, 10 пројеката
се фокусира на прехрамбену индустрију и пољопривреду, као примарне индустрије, 8 пројеката
је из области енергетике и енергетске ефикасности, а 7 из области природних наука. Од
пројеката коју су се класификовали у категорију „Остало“, око 50% је предлагало различите
форме механичких конструкција и малих машина, а неколико пројеката се фокусирало на
прераду материјала и на туризам (углавном кроз употребу информационо комуникационе
технологије). Од 98 компанија које су пријавиле пројекте у оквиру другог јавног позива, 35
компанија је навело да сарађује са академским и јавним истраживачким институцијама
(универзитетима и институтима), као значајним учесницима на пројекту, наводећи их као
погодне подизвођаче везане за истраживање и развој. Поред тога, 19 предлога пројеката за
Програм раног развоја долазе од spin-off компанија. Од укупно 9 добитника финансирања, 6
компанија
ангажује
подизвођаче
и
стручњаке/саветнике
за
истраживање
из
научноистраживачких огранизација.

3.3 Програм суфинансирања иновација
Програм суфинансирања иновација има за циљ да прошири могућност сарадње између српских
иновативних микро и малих предузећа и стратешких партнера, као и инвестиционих и фондова
ризичног капитала, а са циљем повећања улагања приватног сектора у пројекте технолошког
развоја и комерцијализације за нове и унапређене производе и услуге.
Јавни позив за Програм суфинансирања иновација је објављен 29. марта 2012. године на
званичној церемонији одржаној у Београду. Рок за достављање пријава био је 31. август 2012.
године.
Укупно 40 пријава пројеката пристигло је до истека рока за достављање пријава; 34 пројекта
испунила су услове подобности, те су, као такви, достављени независној Експертској комисији
и међународним рецензентима на преглед, од чега је 8 компанија је ушло у ужи избор. На
основу резултата прегледа пројеката и извештаја из посета компанијама, Експертска комисија
је, након састанака одржаних у Београду у периоду од 11. до 13. новембра 2012. године,
одобрила финансирање 5 пројеката. Имена добитника финансирања објављена су на званичној
церемонији, 14. новембра 2012. године, а информације о компанијама којима је одобрено
финансирање
могу
се
наћи
на
интернет
презентацији
Фонда
http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-finansirani-projekti
Од 34 подобних и потпуних пријава пројеката достављених у оквиру Програма суфинансирања
иновација, 13 пројеката је из области информационих и комуникационих технологија, 5 из
области енергетике и енергетске ефикасности, 4 пројекта су из области машинства, док су
преостали пројекти из области прехрамбене индустрије и сектора електронике, природних
наука, грађевинског сектора, области нових материјала и нанотехнологије. Чак 13 компанија је,
у оквиру предлога пројеката, предложило сарадњу са институцијама за истраживање и развој из
јавног сектора.
Од укупно 5 компанија чијим пројектима је одобрено финансирање у оквиру Програма
суфинансирања иновација, 3 компаније сарађују са јавним институцијама за истраживање и
развој.

3.4 Остале активности Фонда за иновациону делатност реализоване у 2012. години
У првој половини 2012. године Фонд је развио програм обуке за кориснике средстава Фонда,
који је фокусиран на проблеме са којима се предузетници суочавају у фази комерцијализације
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нових производа и услуга. Обука компанија којима је одобрено финансирање у оквиру првог
јавног позива за подношење предлога пројеката за Програм раног развоја одржана је од 11. до
14. јула 2012. године, у сарадњи са међународним експертима. Током четири дана обуке, која је
конципирана тако да одговара специфичним потребама учесника, представници компанија су
имали прилику да науче како да идентификују и квантификују тржишне могућности своје
компаније, да процене квалитете и слабости свог тима, концептуализују процес
комерцијализације и планирају развој компаније. Међународни експерти Донал О'Конел,
међународни консултант за пословни и финансијски развој, Бараниа Габор, експерт за
међународно предузетничко финансирање и ризични капитал и Урлик Бас, међународни
консултатнт за питања интелектуалне својине, као и Шуки Глајтман, стратешки саветник
Фонда, и Френсис Скробишевски, оперативни саветник Фонда, радили су са компанијама на
питањима стварања и управљања иноватиним start-up компанијама, решавању најзначајнијих
питања развоја и финансирања комерцијализације, развоју пословног плана, дизајну производа
и заштити интелектуалне својине.
У оквиру иницијативе за подизање капацитета предузећа, Фонд је 2012. године организовао и
учествовао у следећим активностима и догађајима:












Радионице - Фонд је у 2012. години организовао две радионице: 30. марта одржана је
радионица на тему питања интелектуалне својине, са фокусом на усклађивање режима
интелектуалне својине, побољшању услова за трансфер технологија и
комерцијализацију, док је 1. октобра, у сарадњи са Канцеларијом за европске
интеграције, одржана радионица посвећена идентификацији приоритетних реформи,
усмерених ка побољшању услова за развој иновативних и брзорастућих малих и
средњих предузећа, као и подстицању настанка тржишта ризичног капитала.
Отворена врата: инфо састанци са заинтересованим представницима компанија
организовани су у просторијама Фонда, од 10. маја до 31. августа. Одржано је 9 инфо
састанака у 2012. години са циљем да се све заинтересоване компаније информишу о
детаљима програма и начину пријављивања: 10. маја (око 15 учесника), 24. маја (око 30
учесника), 7. јуна (око 25 учесника), 21. јуна (око 25 учесника), 5. јула (око 15
учесника), 19. јула (око 20 учесника), 2. августа (око 15 учесника), 16. августа (око 20
учесника) и 30. августа (око 15 учесника).
Први позив за Програм суфинансирања иновација (у оквиру Пројекта подршке
иновацијама у Србији који се финансира кроз ИПА бесповратна средства Европске
Уније) расписан је 29. марта 2012. године. Рок за пријаву предлога пројеката за
програме финансирања (Програм раног развоја и Програм суфинсирања иновација)
трајао је до 31. августа 2012. године.
Резултати првог јавног позива за Програм раног развоја, покренутог у децембру 2011.
године, објављени су 5. априла 2012. године. Том приликом одобрено је финансирање
пројеката 11 српских компанија.
Резултати другог јавног позива за Програм раног развоја и првог јавног позива за
Програм суфинансирања иновација објављени су 14. новембра 2012. године. Том
приликом одобрено је финансирање пројеката 14 српских компанија.
Инфо дан: Фонд је у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, организовао два
инфо дана у 2012. години – 26. априла за компаније којима је одобрено финансирање у
оквиру првог јавног позива за Програм раног развоја и 26. новембра за компаније
којима је одобрено финансирање у оквиру првог јавног позива за Програм
суфинансирања иновација и другог јавног позива за Програм раног развоја. Циљ инфо
дана за компаније које су добиле финансирање био је да се представници компанија
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што боље упознају са неопходним процедурама програма финансирања, како би
реализација њихових пројеката била што успешнија.
Представљање програма финансирања Фонда у оквиру Пројекта подршке иновацијама у
Србији организовано је широм државе: у Нишу (11.05.2012.), Новом Саду (15.05.2012.),
Зрењанину (16.05.2012.), Београду (17.05.2012.), Чачку (21.05.2012.), Крагујевцу
(23.05.2012.) и Лесковцу (08.06.2012).
Представљање програма финансирања Фонда, у сарањи са Саветом страних
инвеститора за чланице Савета, одржано је 12. јула 2012. године.
Учешће Фонда на догађајима и манифестацијама у 2012. години: 24. и 25. април –
одржан је Координациони састанк Платфроме за МСП Западног Балкана (Enterprise
Development and Innovation Facility – EDIF) и 10. састанак Инвестиционог комитета за
Југоисточну Европу (South East Europe Investment Committee – SEEIC) у Сарајеву; 19.
јун – одржана је Регионалана конференција „SEEnovate: Подршка интелигентном
расту“, са дискусијом на тему најновијих могућности о приступу финансијским
средствима за пословање и инвестирање у Југоисточној Европи; 22. и 23. новембар –
одржан је Balkan Venture Forum-u (BkVF) у организацији Balkan Unlimited Serbia. Циљ
овог догађаја је био повезивање иновативних регионалних предузетника са изворима
капитала из целе Европе; 5. и 6. новембар – у Данској је одржана промотивна
манифестација привреде, иновативних пројеката и културе под називом пројекат
”Мост”, у циљу унапређења сарадње између земаља региона Западног Балкана и
Краљевине Данске; 15. и 16. новембар – одржани су Партнер IT B2B састанци и
интернационална FundraiseIT конференција. Циљ Партнер IT B2B 2012 је био да се
презентује потенцијал српских IT компанија на тржишту Европске Уније и да им се
омогући директан контакт са потенцијалним клијентима и партнерима из иностранства;
Од 29. новембра до 1. децембра – одржан је 11. Међународни сајам предузетништва
„Бизнис база“ за мала и средња предузећа; 5. децембар – у Паризу је објављен званични
почетак Програм за развој и иновације предузећа Западног Балкана (Western Balkan
Enterprise Development and Innovation Facility- WB EDIF).

4. Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise
Development and Innovation Facility- WB EDIF) – у даљем тексту: Програм, званично је отпочео
5. децембра 2012. године на састанку који је организовала Европска комисија у Паризу. Том
приликом, представник Фонда и представник ресорног министарства потврдили су учешће
Републике Србије у Програму у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 3371952/2012 од 22. марта 2012. године, као приоритете рефроми који су договорени са
представницима Европске комисије на округлом столу одржаном у Београду 1. октобра 2012.
године. Финансирање овог програма одобрено је на састанаку Надзорног одбора
Инвестиционог оквира за Западни Балкан, одржаног 7. децембра 2011. године у Луксембургу.
Циљеви Програма су да се успоставе четири комплементарнa механизма финансијске подршке
малим и средњим предузећима - МСП:


Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF) – Фонд ризичног
капитала за финансирање иноватних МСП у почетној фази развоја;



Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF) – Фонд приватног
капитала који ће се фокусирати на већ успостављена МСП која имају висок потенцијал
за раст;
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Кредитна линија за за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF) – која ће
значајно побољшати могућности за МСП за приступ финансирању од стране банака,
као и потенцијално смањење трошкова задуживања;



Tехничкa подршкa (TA Facility) - која има за циљ да унапреди регулаторни оквир за
подршку иновативних МСП са високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште
ризичног капитала.

Напред поменутим Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 337-1952/2012 од 22. марта 2012.
године одлучено је да ће се Република Србија у Програм укључити посредством Фонда. Тим
закључком Фонд је овлашћен да координира учешће Републике Србије у Програму, те да
приступи поступку уговарања и имплементирања активности Програма. Уз то, Министарство
просвете и науке, сада Министарство просвете, науке и технолошког развоја, је у 2012. години
на рачун Фонда уплатило први део контрибуције Републике Србије за учешће у овом програмунаведена средства су обезбеђена са раздела 52, економска класификација 451, у складу са
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину.
У току 2012. године дефинисани су приоритети за реформе у области унапређења регулаторног
оквира за иновативна МСП са високим потенцијалом за раст, на основу студије спроведене од
стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD). У дискусији на округлом који је
одржан у Београду 1. октобра 2012. године, којој су пристустовали представници Европске
комисије (DG-ELARG), Светске банке, Европске банке за обнову и развој, Организације за
економску сарадњу и развој (OECD), Инвестиционог оквира за југоисточну Европу, као и
представници Mинистaрствa просвете, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Mинистaрствa финaнсиja и
приврeдe, научне зajeдницe и привaтнoг сeктoрa, идeнтификовани су следећи приоритети:



Обезбеђивање додатне подршке за МСП и start-up компаније, укључујући и
повећање спремности за инвестиције;
Унапређење регулаторног оквира за формирање фондова ризичног капитала.

5. Међународна сарадња и финансирање
Један од главних циљева Фонда је подстицање, успостављање и остваривање сарадње са
међународним финансијским институцијама. Ради остваривања овог циља, у Фонду је
формиран тим за међународну сарадњу и финансирање, задужен за посредовање у вези са
финансирањем иновационе делатности из средстава међународних организација, финансијских
институција и других извора.
Фонд сарађује и са сродним институцијама за подршку иновацијама у иностранству. Циљ
сарадње је поспешивање међународног развоја малих и средњих предузећа, размена знања и
успостављање контаката (укључујући и повезивање предузећа), са циљем формирања
међународних конзорцијума за учешће на европским и другим пројектима.
У току 2012. године Фонд је реализовао бројне активности у домену међународне сарадње, а
неке од најважнијих су:


Учешће у пројекту под називом „Програм интегрисане подршке иновацијама“
(Integrated Innovation Support Programmе), у вредности од 2,8 милиона евра, који се
финансира из ИПА фондова Европске уније а реализује у сарадњи Министарством
финансија и привреде као главним партнером, односно Националном агенцијом за
регионални развој и Министарством просвете, науке и технолошког развоја као осталим
партнерима - Фонд је, кроз учешће у групи за имплементацију пројекта и чланство у
надзорној групи пројекта, укључен у реализацију овог значајног пројекта, заснованог на
развоју и унапређењу квалитета стандарда иновативних активности малих и средњих
предузећа на националном и локалном нивоу, као и побољшању инструмената за
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њихово финансирање. У досадашњој реализацији овог пројекта, који траје две године,
предузете су значајне активности у циљу подршке сектору иновација:



-

Објављен је јавни позив за обезбеђивање техничко-консултантске подршке за 300
малих и средњих предузећа у области стратешког планирања и реализовања
иновација;

-

Започета је организација планираног тренинга који ће бити обезбеђен за 20
најперспеткивнијих предузећа;

-

Одржан је низ радионица о најзначајнијим аспектима пословања малих и средњих
предузећа у Србији и унапређења тог пословања: радионица о инвестиционој
спремности малих и средњих предузећа, радионица на тему стратешког приступа у
развоју технолошких брокера у Србији, као значајних учесника у подстицању
иновативности и конкурентности предузећа, радионице на тему начина примене
искуства националних агенција за иновације и мерење иновација које се користе у
земљама Европске уније, као и бројне друге радионице у градовима широм Србије.

Припрема пројекта под називом „Подршка иновацијама и транферу технологије у
Србији” (Support for Innovation and Technology Transfer in Serbia), чије је финансирање у
вредности од 6 милиона евра планирано из Инструменате за претприступну помоћ
Европске уније (ИПА) за 2013. годину – припрема овог пројекта, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, спроводи се са циљем даљег
јачања иновационог система Србије, подстицања комерцијализације истраживања и
развоја (R&D) и обезбеђивања оквира за истраживање и развој (R&D) и политику
иновација, који би омогућио да учесници иновационог система Србије успешно
конкуришу за програме које финанисра Европска унија. Предвиђено је да пројекат
обухвати следеће:
o
o
o

Компонента 1. Техничка помоћ центрима за трансфер технологије, инкубаторима,
научноитраживачким институтима и сличним оранизацијама укљученим у процес
трансфера технологије и подршке иновацијама;
Компонента 2. Шеме бесповратних грантова за подстицање R&D сарадње, нарочито
међународне сарадње између R&D организација јавног сектора и компанија
приватног сектора;
Компонента 3. Израда Националне стратегије за истраживање и развој и иновације
после 2015. године и плана националне истраживачке инфраструктуре (у складу са
препорукама Европског стратешког форума о истраживачким инфраструктурама).



Завршен пројекат „Економије знања у Србији“ Европске банке за обнову и развој
(EBRD) – као партнер институција на пројекту, Фонд је учествовао у реализацији овог
пројекта који је у сарадњи са немачким институтом Fraunhofer у 2012. години спровела
Европска банка за обнову и развој (EBRD).



Одобрено финансирање пројекта „VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe” – Фонд
је учествовао у припреми пријаве пројекта у конзорцијуму са партнерма из региона,
односно из Словеније, Грчке, Италије, Румуније, Мађарске, Бугарске, БЈР Македоније,
Албаније, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Циљ пројекта је подстицање и стварање
пословног окружења за развој иновативног предузетништва.
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6. Најважније вести и догађаји у 2012. години
29. март - Отворен Јавни позив Програма суфинансирања иновација - место:
Грађевински факултет, Београд
Фонд за иновациону делатност је 29. марта 2012. године
објавио Јавни позив за финансирање у оквиру Програма
суфинансирања иновација (Matching Grants Program) који се
финансира кроз претприступне фондове Европске Уније, а
спроводи у сарадњи са Светском Банком кроз Пројекат
подршке иновацијама у Србији. Том приликом присутнима
су се обратили проф. др Жарко Обрадовић, министар
просвете, науке и технолошког развоја, Венсан Дежер, шеф
Делегације Европске уније у Републици Србији, Лу Брефор, шеф канцеларије Светске банке у
Србији и др Љиљана Кундаковић, в.д. директора Фонда за иновациону делатност. Такође,
присутнима су се обратили и Шуки Глајтман, стратешки саветник Фонда, Франсис
Скробишевски, саветник за оперативне послове Фонда и Милена Костадиновић, менаџер
Програма, која је говорила о детаљима Програма суфинансирања иновација. Отварању Јавног
позива, присуствовало је више од 200 званица, представника државних институција,
универзитета и научне заједнице, као и представника из приватног сектора, укључујући домаће
и стране високо-технолошке компаније.
5. април – Фонд одобрио првих 820.000 евра кроз Програм раног развоја за 11 српских
предузећа – место: Хотел Балкан, Београд
Фонд је 5. априла 2012. године објавио
резултате првог јавног позива у оквиру
Програма раног развоја који је покренут
у децембру 2011. године. У оквиру
веома конкурентног позива на који је
пријављено 58 пројеката, независна
Експертска комисија Фонда изабрала је
11 српских компанија за чије пројекте
су одобрена бесповратна средства у
износу до 80.000 евра, за подршку
комерцијализацији производа, услуга и
технологија који се развијају кроз те
пројекте. На свечаности поводом објављивања резултата присутнима су се обратили Хозе
Антонио Гомез Гомез, шеф сектора операције Делегације Европске Уније у Републици Србији,
Франсис Скробишевски, саветник за оперативне послове Фонда, Наташа Капил, вођа тима
Пројеката подршке иновацијама у Србији из Светске банке, као и Владета Марјановић и
Гордана Вуњак Новаковић, чланови Експертске комисије Фонда. Такође, присутнима се
обратила и др Љиљана Кундаковић, в.д. директора Фонда која је уручила признања
представницима компанија: Adecom Group d.o.o., Angros d.o.o., Axon-Inteligentni sistemi d.o.o,
Cardio Solutions d.o.o., DNET Inovacioni Centar za Informacione Tehnologije d.o.o., Euro Heat
d.o.o., Fastro d.o.o., iStreetlight d.o.o, Matop d.o.o., Strawberry energy d.o.o. и Techno Foam d.o.o.

13

Извештај о раду за 2012. годину
Од 11. маја до 8. јуна– Представљање програма финансирања Фонда у градовима Србије:
Ниш, Нови Сад, Зрењанин, Чачак, Крагујевац, Лесковац и Београд
Фонд је представио програме финансирања, Програм
раног развоја и Програм суфинансирања иновација у
оквиру Пројекта подршке иновацијама, у Нишу, Новом
Саду, Зрењанину, Чачку, Крагујевцу, Лесковцу и
Београду у периоду од 11. маја до 8. јуна 2012. године.
Представљања су организована у сарадњи са
Универзитетима, Регионалним привредним коморама,
Регионалним развојним агенцијама, а уз присуство
привредника, истраживача, као и представника државних
и локалних институција у овим градовима. Укупан број
присутних у свим презентацијама био је око 250, од којих
је 150 представника предузећа, 50 истраживача и 50 представника разних локалних
институција.

Од 11. до 14. јула– Обука за 11 start-up компанијa којима је одобрено финансирање у
оквиру Програма раног развоја – место: зграда
Ректората, Београд
Обука за start-up компаније којима су одобрена
финансијска средства у првом кругу подношења
пријава пројеката за Програм раног развоја,
одржана је у периоду од 11. до 14. јула 2012.
године у Београду. Током четири дана обуке, који
је намењен специфичним потребама учесника,
компаније су имале прилику да науче како да
идентификују
и
квантификују
тржишне
могућности, да процене квалитете и слабости свог
тима, концептуализују процес комерцијализације
и планирају развој компаније. Међународни
експерти Донал Оконел, међународни консултант
за пословни и финансијски развој, Бараниа Габор, експерт за међународно предузетничко
финансирање и ризични капитал и Урлик Бас, међународни консултатнт за питања
интелектуалне својине, радили су са компанијама на питањима стварања и управљања
иноватиним start-up компанијама, решавању главних питања развоја и финансирања
комерцијализације, развоју пословног плана, дизајну производа и заштити интелектуалне
својине.
14. новембар 2012. – Објављивање резултата јавних позива у оквиру Програма раног
развоја и Програма суфинансирања иновација – место: Хотел Зира
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Фонд је 14. новембра 2012. године објавио резултате јавних позива за Програм раног развоја и
Програм суфинансирања иновација у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији.
Независна експертска комисија одобрила је 670.000 евра за пројекте Програма раног развоја и
1.28 милиона евра за пројекте Програма суфинансирања иновација, за укупно 14 компанија,
одабраних од 146 пријава поднетих у оквиру јавног позива који је трајао 31. августа 2012.
године. Том приликом, присутнима су се обратили проф. др Жарко Обрадовић, министар
просвете, науке и технолошког развоја, Адриано Мартинс, заменик шефа Делегације Европске
Уније у Републици Србији, Душко Васиљевић, члан тима Пројеката подршке иновацијама у
Србији, Светска банка, као и чланови независне експертске комисије. Такође, присутнима се
обратила и др Љиљана Кундаковић, в.д. директора Фонда која је уручила обавештење о
финансирању компанијама које су изабране у овом циклусу евалуације за Програм раног
развоја (Bodytech d.o.o., Chromosome Group d.o.o., Coprix Media d.o.o., Ekofungi d.o.o., ETB
d.o.o., KreativTeh d.o.o., mBrainTrain d.o.o., Stamar d.o.o. и Trk Inovacije d.o.o.) и Програм
суфинансирања иновација (BSK d.o.o., Desing d.o.o., Duochem d.o.o., Tajfun HIL d.o.o. и Vizus
d.o.o.).

7. Финансије
Средства за оперативно пословање Фонда у 2012. години су обезбеђена Законом о
буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, бр. 101/11 и 93/12), са
раздела 52, функционална класификација 140, економска класификација 451. Фонд је 7. марта
2012. године, у поступку реализације Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-1487/2012
од 1. марта 2012. године, са тадашњим Министарством просвете и науке - сада Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, потписао Уговор о распореду и
начину коришћења средстава буџетске субвенције намењених финансирању оперативних
тропкова Фонда, односно Финансијски уговор бр. 401-00-84/2012-01-2.
Фонд је примљена буџетска средства трошио у складу са пројекцијама, законом и за
утврђене намене, а поступке јавних набавки спроводио у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС” број 116/08) и другим прописима, као и са утврђеним Планом јавних
набавки Фонда за иновациону делатност за 2012. годину.
Такође, Фонд је, иако није обвезник ревизије, у 2012. години спровео ревизију биланса
стања на дан 31.12.2011. године и биланса успеха за годину која се завршила на тај дан. Како је
наведено у извештају независног ревизора, приложени биланс стања на дан 31.12.2011. године
и биланс успеха за годину која се завршила на тај дан припремљени су по свим материјално
значајним аспектима у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и осталим
рачуноводственим прописима у републици Србији релевантним за припрему ових извештаја.
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8. Најважнији акти
У 2012. години усвојени су следећи акти и правилници из надлежности Фонда за
иновациону делатност, од значаја за његово законито и ефикасно функционисање:
Назив документа

Датум усвајања

Усвојен од стране:

Програм рада за 2012. годину

7.9.2011.

Управни одбор уз
сагласност
министарства
надлежног за
научноитраживачку
делатност и
технолошки развој
(решење број 451-0300329/2011 -15/2 од
21.11.2011. године)

Финансијски план за 2012. годину и
измене Финансијског плана за 2012.
годину

7.9.2011.;
измене
31.1.2012. и
11.10.2012.
29.10.2012.

Управни одбор

Измене Правилника о организацији и
систематизацији радних места (послова)

23.07.2012.,
22.8.2012. и
26.10.2012.

Директор

Програм рада за 2013. годину

11.10.2012.

Управни одбор уз
сагласност
министарства
надлежног за
научноитраживачку
делатност и
технолошки развој
(решење број 361-0035/2012-17-1 од
5.12.2012)

Финансијски план за 2013. годину

11.10.2012.

Управни одбор

Допуне Правилника о раду

Управни одбор

За потребе ИПА 2011 пројекта
Приручник Програма суфинансирања
иновација (Matching Grants Program)

13.6.2012.

Управни одбор уз
сагласност Светске
банке, која је добијена
23.3.2012
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Извештај о раду за 2012. годину

У складу са чланом 15, тачком 10. Статута Фонда за иновациону делатност који је донео
Управни одбор Фондa за иновациону делатност на седници одржаној дана 28. фебруара 2011.
године а на који је Влада Републике Србије дала сагласност својим решењем 05 број 1103008/2011 од 21. априла 2011. године („Службени гласник РС”, бр. 029/11), Управни одбор
Фонда за иновациону делатност је усвојио Извештај о остваривању Програма рада за 2012.
годину, на својој деветнаестој седници одржаној дана 7. фебруара 2013. године.
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