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Уводна реч
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10, 55/2013). 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.
У 2013. години Фонд за иновациону делатност je успешно наставио са реализацијом
Пројекта подршке иновацијама у Србији, тако да је одобрено финансирање за укупно 41
пројекат у износу од 4.7 милиона евра у оквиру Програма раног развоја и Програма
суфинансирања иновација. 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.
Програми финансирања Фонда имају за циљ подстицање улагања у истраживање и
развој иновативних производа и услуга, као и комерцијализацију истих у компанијама у
приватном сектору, чиме директно доприносе запошљавању високо образованих научника,
инжењера и стручњака а на тај начин и на конкуретнст. На пројектима које је Фонд за
иновациону делатност до сада одабрао за финансирање,ангажовано је више од 240
висококвалификованих запослених, уз подршку преко 20 научноистраживачких организација,
као и више од 76 стручних консултаната из разних технолошких области.
Добитници финансирања стекли су додатно знање и експертизу потребну за успешно
спровођење својих пројеката кроз квалитетну и свеобухватну обуку посвећену
комерцијализацији производа, заштити и монетизацији интелектуалне својине, као и
механизмима остваривања даљег тржишног развоја, коју Фонд за иновациону делатност
организује за све добитнике финансирања.
Ради даљег унапређења сарадње индутрије са академском заједницом, створања услова
за подизање капацитета трансфера технологије Фонд је обезбедио финансирање новог
пројекта „Подршка иновацијама и трансферу технологије у Србији” (Support for Innovation
and Technology Transfer in Serbia) у износу од 6.9 милиона евра, који ће се финансирати из ИПА
2013 фондова.
Фонд је такође наставио да ради на унапређењу оквира за развој фондова ризичног
капитала корз Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan
Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) који финансира Европска kомисија са
међународним финансијским институцијама кроз Инвестициони оквир Западног Балкана.
Дана 25. новембра 2013. године, после једногодишње провере и уз сагласност свих
чланова TAFTIE асоцијације, Фонд је примљен у чланство ове европске организације
иновационих агенција. Иако је Фонд мала организација, која оперативно постоји само две
године, ово је значајано међународно признање раду Фонда . Кроз TAFTIE асоцијацију, група од
28 организација из 25 европских земаља, која управља годишњим финансирањем иновација у
износу од преко 8 милијарди евра, успоставила је интезивну сарадњу у области спровођења
националних програма иновација.
Захваљујемо вам се на подршци и сарадњи у овом процесу.
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, 18/2010 и 55/2013 –
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.

Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других активности за
подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије, ако их организују и
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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 одељењу за правне послове у Министарству
привреде;


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



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



др Ивана Маговчевић Либиш, виши потпредседник, руководилац Развоја корпоративног
пословања, Teva Pharmaceuticals, Бостон, САД

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, бивши 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 2013. години Фонд је, кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији, успешно наставио
имплементацију програма финансирања према најбољој међународној пракси, укључујући
независан процес евалуације пријављених пројеката, као и доношење коначне одлуке о
финансирању од стране независне Експертске комисије.
До сада су успешно објављена и организована четири јавна позива за финансирање, у оквиру
којих је пријављено преко 470 и одобрено финансирање за 41 иновативни пројекат. Ове године
у оквиру два јавна позива који су завршени 15. априла и 28. октобра 2013. године пријављено је
преко 260 предлога пројеката, од чега је 18 одобрено за финансирање у јуну, док се добитници
финансирања у оквиру октобарског позива очекују средином фебруара 2014.
Добитници финансирања стекли су додатно знање и експертизу потребну за успешно
спровођење својих пројеката кроз квалитетну и свеобухватну обуку посвећену
комерцијализацији производа, заштити и монетизацији интелектуалне својине, као и
механизмима остваривања даљег развоја, коју Фонд за иновациону делатност организује за све
добитнике финансирања. Такође, кроз специфичну обуку јединствену за сваки финансирани
пројекат, иновативне компаније јачају своје људске капацитете и посвећују се расту базираном
на знању.
Транспарентност имплементације свих пројеката у складу са високим међународним
стандардима обезбеђује се тако што Фонд за иновациону делатност спроводи активан надзор
трошења пројектних средстава и редовно процењује напредак остварен у развоју нових
технологија, производа и услуга које су предмет финансираних пројеката. Такође, у складу са
Оквирним програмом заштите животне средине, Фонд за иновациону делатност врши активну
контролу над свим пројектима чије активности захтевају план управљања заштитом животне
средине.

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.
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До сада је у оквиру Програма раног развоја одобрено је финансирање 31 пројекта у вредности
од 2,3 милиона евра.
Десет компанија одабраних за финансирање у априлу 2012. у првом јавном позиву за Програм
раног развоја, завршило је имплементацију својих пројеката средином 2013. године. Половина
ових компанија је већ изнела своје нове производе и услуге на тржиште, а њихов даљи раст и
развој очекује се у идућем периоду. Неки од примера успешног развоја иновативних производа
укључују компаније Techno Foam, Adecom и Strawberry Energy које су своје прозводе већ
пласирале на тражиште као и предузећима Angros и iStreetLight, чије су иновације привукле
иностране партнере и купце.
У 2013 години у склопу Програма раног развоја пријављено је било укупно 187 предлога
пројеката, од чега су 173 пријаве испуниле све услове подобности. У оквиру априлског рока за
пријаву одржаног ове године, одобрено је финансирање за чак 18 пројеката. Међу добитницима
финансирања било је 6 компанија које су се, након што су одбијене у претходном циклусу,
вратиле и побољшале своје предлоге пројеката у складу са коментарима које им је Експертска
комисија претходно упутила. У оквиру октобарског рока за подношење пријава, 32 пројекта
изабрана су за даље разматрање и анализу од стране независне Експертске комисије Фонда за
иновациону делатност.
Од 173 подобна предлога пројекта пријављена током 2013. године за Програм раног развоја,
чак 74 долази из области информационих и комуникационих технологија, 27 из области
машинства и индустрије електромеханичких уређаја, 24 из сфере енергетике и енергетске
ефикасности, 19 из сектора природних наука, 11 из области прехрамбене индустрије и
пољопривреде, 5 из сфере нових материјала и нанотехнологије, док је 13 пројеката из осталих
грана индустрије.
О активној улози научно-истраживачке заједнице у развоју српског иновационог система
сведочи чињеница да је, од укупно 173 подобна пројекта за Програм раног развоја, чак 79
пројеката (45.6%) предложило сарадњу са институцијама које се интензивно баве научнотехнолошким истраживањем и развојем. Од 13 добитника финансирања у априлском року, 6
активно сарађује са научно-истраживачким институцијама из разних сектора.

3.3. Програм суфинансирања иновација
Путем Програма суфинансирања иновација, Фонд за иновациону делатност наставио је да
пружа подршку српским микро и малим компанијама које желе да кроз развој нових и
унапређених производа и услуга побољшају своје присуство на домаћем и међународном
тржишту.
Кроз овај програм, до сада је одобрено финансирање за 10 пројеката у укупној вредности од 2,5
милиона евра.
У 2013 години у склопу Програма суфинансирања иновација пријављено је укупно 79 предлога
пројеката, од чега је 73 испунило све услове подобности. У априлском року, одобрено је
финансирање за 5 пројеката у конкуренцији од 35 пријава, док је од 40 пројеката пријављених у
октобарском року, Експертска комисија Фонда за иновациону делатност уврстила 9 пројеката у
ужи избор за даље разматрање и анализу.
Укупно 15 компанија из трећег јавног позива и 15 из другог јавног позива за Програм
суфинансирања иновација (што је 40% од укупног броја пријављених пројеката за овај програм
у 2013. години) је као сараднике на имплементацији својих пројеката предложило институције
јавног сектора које се интензивно баве научно-технолошким истраживањем и развојем. Од 10
компанија које имплементирају своје пројекте уз подршку Фонда, 4 има активну и плодоносну
сарадњу са научно-истраживачким институцијама, који имају улогу подизвођача или
консултаната на овим пројектима.
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У погледу заступљености индустријских сектора, од 73 подобна пројекта за Програм
суфинансирања иновација у 2013. години, чак 37 долази из области информационокомуникационих технологија. Из домена електромеханичких уређаја и машина долази 10
пријављених пројеката, 8 је из области енергетике/енергетске ефикасности, 6 из сфере
природних наука, 6 из прехрамбене и пољопривредне индустрије, док је 6 пројеката везано за
остале индустријске секторе.

3.4. Остале активности
Током 2013. године, Фонд за иновациону делатност је наставио да спроводи програм обуке за
кориснике средстава Фонда и организовао две овакве обуке у периоду од 25. фебруара до 1.
марта и од 07. до 10. октобра 2013. године. За време трајања ових обука, компаније су имале
прилику да науче како да идентификују и квантификују тржишне могућности своје компаније,
да процене квалитете и слабости свог тима, концептуализују процес комерцијализације,
планирају даљи развој компаније, као и да се упознају са проблемима заштите интелекталне
својине. Предавачи су консултанти са дугогодишњим међународним искуством у области
пословног и финансијског развоја, предузетничког финансирања, ризичног капитала и заштите
интелектуалне својине. Као важан аспект ове обуке издваја се рад консултаната са компанијама
на идентификацији посебних потреба компанија и предлогу за специфичну обуку.
Сви корисници гранта пролазе и кроз обавезну обуку, коју Фонд претходно одобрава, а на
основу специфичних потреба корисника гранта. До сада ова специфична обука укључује
области развоја пословања, заштите интелектуалне својине, подизања капацитета запослених,
управљање ризиком, стратешког планирања, усвајање различитих стандарда квалитета и
заштите животне средине, као и стандарда које је неопходно испунити како би се производи
пласирали на циљано страно тржиште. Такође, компаније имају прилику да учествовују на
конференцијама специфичним за област у којој послују, да остваре контакте са потенцијалним
партнерима и инвеститорима.
У оквиру иницијативе за подизање капацитета предузећа, Фонд је 2013. године организовао и
учествовао у следећим активностима и догађајима:


Отворена врата: У оквиру пружања подршке свим компанијама заинтересованим за
програме Фонда и пријављивање пројеката, у просторијама Фонда за иновациону
делатност организовани су информативни састанци у периодима који су претходили
априлском и октобарском року за подношење пријава. Пред априлски рок, Фонд је
током пет сесија (21. фебруар; 07. и 21. март; 04. и 11. април) примио 144 представника
заинтересованих компанија и пружио информације везане за структуру и процес
пријаве пројеката. У припреми за октобарски рок, организовано је 8 састанака (22. и 29.
август; 5, 12. и 26. септембар; 17, 03. и 20. октобар.) на којима је присуствовало 103
представника заинтересованих компанија.



Инфо дан: Фонд за иновациону делатност је 03. јула 2013. у сарадњи са Заводом за
интелектуалну својину, организовао инфо дан за све добитнике финансирања у оквиру
јавног позива чији су резултати објављени у јуну. Циљ инфо дана за компаније које су
добиле финансирање је да се представници компанија упознају са свим неопходним
процедурама програма финансирања, како би реализација њихових пројеката била што
успешнија.

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, који је отпочео 5.
децембра 2012. године финансира Европска Комисија са међународним финансијским
институцијама кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Закључком Владе Републике
Србије 05 бр. 337-1952/2012 од 22. марта 2012. године одлучено је да ће се Република Србија у
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Програм укључити посредством Фонда. Тим закључком Фонд је овлашћен да координише
учешће Републике Србије у Програму, као и да приступи поступку уговарања и
имплементирања активности Програма.
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; У току 2013 године,
Европски инвестициони фонд је завршио избор менаџмента првог фонда ризичног
капитала у региону који ће улагати у иновативне компаније.



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; У 2013. години Европска банка за обнову и развој (EBRD) је, у својству
инвестиционог саветника Фонда за развој предузећа (ENEF), радила на успостављању
Фонда за иновативна предузећа (ENIF) и окончавању преговора са другим
инвеститорима. Фонд за развој предузећа (ENEF) се тренутно успоставља у
Луксембургу и очекује се да се бити оперативно функционалан у првом кварталу 2014.
године.



Банкарске гаранције (Guarantee Facility – GF) – које ће значајно побољшати могућности
за МСП за приступ финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење
трошкова задуживања; Европски инвестициони фонд (EIF) је дана 17. априла 2013.
године објавио позив за достављање писма о намерама за избор финансијског
посредника - позив је отворен до 30. јуна 2014. године.



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 укључиће између осталог:






Рад Организације за економску сарадњу и развој (OECD) у оквиру имплементације
Европског акта о малом бизнису (European Small Business Act) - SME Policy Index као инструмента помоћу ког би се вршио надзор имплементације активности
Програма;
EU-REPARIS програм, развијен од стране Светске банке да би се подржало увођење
рачуноводствених и финансијских стандарда извештавања;
Техничку помоћ за развој екосистема ризичног капитала и унапређење
инвестиционе спремности предузетника коју ће имплементирати Светска банка;
Подршку малом бизнису (Small Business Support- SBS) Европске банке за обнову и
развој (EBRD).

5. Међународна сарадња и финансирање
2013. године, после једногодишње провере и уз сагласност свих чланова TAFTIE асоцијације,
Фонд је примљен у чланство ове европске организације иновационих агенција. Иако је Фонд
мала организација, која оперативно постоји само две године, ово је значајано међународно
признање раду Фонда. Кроз TAFTIE асоцијацију, група од 28 организација из 25 европских
земаља, која управља годишњим финансирањем иновација у износу од преко 8 милијарди евра,
успоставила је интензивну сарадњу у области спровођења националних иновационих политика.
У циљу усвајања најбољих међународних пракси, Фонд за иновациону делатност је успоставио
међународну сарадњу са Канцеларијом главног научника Израела (MATIMOP) и са финским
Иновационим фондом СИТРА.
Фонд је наставио да активно ради на припреми пројекта под називом „Подршка иновацијама и
транферу технологије у Србији” (Support for Innovation and Technology Transfer in Serbia), чије
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је финансирање у вредности од 6.9 милиона евра планирано из Инструмената за претприступну
помоћ Европске уније (ИПА) за 2013. годину. Припрема овог пројекта, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Светском банком, спроводи се са
циљем даљег подстицања комерцијализације истраживања и развоја (R&D), успостављања
капацитета за трансфер технологије, као и обезбеђивања оквира за истраживање и развој (R&D)
и мера иновационе политике, који би омогућио да учесници иновационог система Србије
успешно конкуришу за програме које финанисира Европска унија. Предвиђено је да пројекат
обухвати следеће:
o
o
o

Компонента 1. Техничка помоћ центрима за трансфер технологије, инкубаторима,
научноистраживачким оранизацијама укљученим у процес трансфера технологије и
подршке иновацијама;
Компонента 2. Шеме бесповратних грантова за подстицање R&D сарадње са
индустријом кроз нови инструмент финансијске подршке конзорцијумима
индустрије и научно-истраживачких организација;
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).

У оквиру припреме овог пројекта Фонд сарађује са Светском банком, која ће бити задужена за
надзор пројекта. Током припремне мисије у Београду, Светска банка је организовала припрему
имплементације овог пројекта кроз низ радионица и консултација:





11. децембра 2013. године одржана је Радионица посвећена економији знања
(Knowledge Economy Workshop), на којој су представљени примери добре праксе
иновационих система Финске и Израела, као и механизми подршке развоју приватног
сектора и финансирања истраживања и развоја у приватном сектору;
12. децембра 2013. године одржана је Радионица о трансферу технологије (Technology
Transfer Workshop), на којој су представници научне заједнице разговарали о моделима
трансфера технологије који могу бити примењени у Србији;
13. децембра 2013. године организоване су консултације са представницима индустрије
и академске заједнице, везано за детаљни дизајн нове грант шеме која треба да
стимулише сарадњу научне заједнице са индустријом и детаље имплементације
успостављања капацитета центара за трансфер технологије.

Фонд је учествовао у изради Регионалне стратегије за истраживања и развој за иновације
западног Балкана, која је усвојена на министарској конференцији 25. октобра 2013. године у
Загребу. У циљу заједничког побољшања квалитета у области истраживања и развоја,
Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Бивша Југословенска Република
Македонија, Црна Гора и Србија су први пут заједно радиле на припреми Регионалне стратегије
за истраживања и развој за иновације западног Балкана. Овај документ ће служити као оквир
колективним напорима да се дају препоруке у погледу политика и институционалних реформи,
као и да се помогне испуњавању најхитнијег приоритета западног Балкана за повећањем
иновација, економским растом и просперитетом.
Од јануара 2013. године, Фонд учествује на имплементацији пројекта Иницијатива
финансирања ризичним капиталом на Балкану (VIBE – Venture Initiative for the Balkan Europe)
који се финансира кроз Транснационални програм за Југоисточну Европу. Циљ пројекта је
подстицање и стварање пословног окружења за развој иновативног предузетништва, као и
приступа изворима финансирања за мала и средња предузећа. Фонд је у мају 2013. заједно са
Факултетом организационих наука Универзитета у Београду организовао локални семинар са
циљем упознавања стручне јавности о детаљима пројекта. С обзиром да је обавеза свих
партнера на VIBE пројекту да присуствују стручном догађају - Balkan Venture Forum, ове
године су представници Фонда том приликом боравили у Љубљани, Словенија и у Тирани,
Албанија. Такође, у оквиру Радионице посвећене економији знања (11. децембра 2013.)
одржана је и Радионица за инвеститоре за потребе пројекта VIBE.
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6. Најважније вести и догађаји у 2013. години
13. мај – Фонд за иновациону делатност представио Годишњи извештај за 2012. годину
Пројекта подршке иновацијама у Србији
Фонд за иновациону делатност је 13. маја на 57. Међународном
сајму технике и техничких достигнућа у организацији и под
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, представио резултате Пројекта подршке иновацијама у
Србији и том приликом упознао јавност са компанијама које су у
2012. години добиле финансирање кроз Програм раног развоја и
Програм суфинансирања иновација.
У 2012. години, Фонд за иновациону делатност је успешно
подстакао предузетнике у Србији, имајући у виду да је укупно
2,6 милиона евра одобрено за финансирање 23 пројекта. Одлука
о финансирању донешена је од стране међународне независне
Експертске комисије. Преко 200 компанија из високотехнолошке
и традиционалне индустрије учествовало је у позиву за Програм
раног
развоја
и
Програм
суфинансирања
иновација.
Присутнима су се обратили проф. др Жарко Обрадовић,
министар просвете, науке и технолошког развоја, Адриано
Мартинс, заменик шефа Делегације Европске уније у
Републици Србији, Лу Брефор, шеф Канцеларије Светске банке
у Републици Србији и Љиљана Кундаковић, в.д. директора
Фонда за иновациону делатност.
25. фебруар – Фонд за иновациону делатност организовао је обуку за компаније
финансиране у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација
Фонд за иновациону делатност наставио је са пружањем помоћи
предузетницима да побољшају своје способности у изградњи
пословања заснованог на знању и привлачењу будућих
инвестиција. Обука за компаније организована је од 25.
фебруара до 1. марта 2013. године и окупила је 13 компанија
којима је одобрено финансирање у оквиру Програма раног
развоја и Програма суфинансирања иновација. Менаџмент
компанија, саветници Фонда и међународни експерти имали су
прилику да разматрају сва питања српских команија о развоју и
комерцијализацији иновативних производа и услуга.
Донал О’Конел, професор на Империјал Колеџу у Лондону и
некадашњи потпредседник за истраживање и развој компаније Nokia, и
Габор Бараниа, извршни директор инвестиционог фонда QualyPlan Kft.
и експерт у области међународног предузетничког финансирања и
ризичног капитала, говорили су о изазовима креирања нових предузећа
и процесу евалуације компанија од стране инвеститора. Јехуда Биндер,
међународни експерт из области монетизације интелектуалне својине,
аутор преко 100 патената, и Улрих Бас, експерт у области евалуације
иновација и патентирања са дугогодишњим искуством у технолошким
компанијама у Немачкој, представили су компанијама све значајне преспективе у заштити
интелектуалне својине, процесу који се дешава и за процене вредности интелектуалне својине,
као и међународним процесима у патентним апликацијама.
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28. јун – Фонд одобрио 2.1 милион еврa кроз Програм раног развоја и Програм
суфинансирања иновација за 18 српских предузећа
Фонд за иновациону делатност је 28. јуна 2013.
године објавио резултате јавног позива за
Програм суфинансирања и Програм раног развоја
који је завршен у априлу 2013. године. У оквиру
позива на који је пријављено 86 пројеката,
независна Експертска комисија Фонда изабрала је
18 српских компанија за чије пројекте су
одобрена бесповратна средства у износу до 2.1
милион
евра.
На
свечаности
поводом
објављивања резултата 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 Републици Србији.
07. октобар – Фонд за иновациону делатност организовао је обуку за компаније
финансиране у оквиру Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација
Укупно 18 компанија којима је одобрено финансирање у
оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији прошло је
обуку коју је Фонд за иновациону делатност организовао у
Београду од 7. до 10. октобра.
Фонд је овим наставио са пружањем подршке
предузетницима да побољшају способности у изградњи
пословања заснованог на знању и привлачењу будућих
инвестиција. Руководство компанија, саветници Фонда и
међународни стручњаци заједно су разматрали питања српских компанија о развоју и
комерцијализацији иновативних производа и услуга.
11. децембар – Фонд за иновациону делатност, je у сарадњи са Светском банком, 11.
децембра 2013. године организoвао Радионицу посвећену мерама иновационе политике за
економију знања.
Догађај jе био посвећен искуствима Израела и Финске у
области улагања у истраживање и развој, пружању
подршке иновацијама, као и питању шта Србија треба да
уради да би повећала улагања у истраживање и развој и
допринела подстицању економског раста заснованог на
знању, као кључног чиниоца у јачању своје
конкурентности у односу на суседе у региону.
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7. Финансије
Средства за оперативно пословање Фонда у 2013. години су обезбеђена Законом о буџету
Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 114/12 и 59/13), са раздела 52,
функционална класификација 140, економска класификација 451. Фонд је 14. марта 2013.
године, у поступку реализације Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-2081/2013 од 11.
марта 2013. године, са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, потписао Уговор о распореду и начину коришћења средстава буџетске субвенције
намењених финансирању оперативних трошкова Фонда у 2013. години, односно Финансијски
уговор евид. бр. 401-00-220/2013-09-1.
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, односно „Службени гласник РС” број 124/12) и другим
прописима, као и са утврђеним Планом јавних набавки Фонда за иновациону делатност за 2013.
годину.
Такође, Фонд је, иако није обвезник ревизије, у 2013. години спровео ревизију биланса стања на
дан 31.12.2012. године и биланса успеха за годину која се завршила на тај дан. Како је наведено
у извештају независног ревизора, приложени биланс стања на дан 31.12.2012. 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 2013. 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 2013. годину

11.10.2013.

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

Финансијски план за 2013. годину и
измене Финансијског плана за 2013.
годину

Управни одбор

Допуне Правилника о раду

11.10.2012.
измене
15.3.2013. и
10.4.2013. и
2.12.2014.
10.4.2013.

Измене Правилника о организацији и
систематизацији радних места (послова)

19.4.2013. и
25.4.2013.

Директор

Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама Фонда за
иновациону делатност

18.9.2013.

Управни одбор

Програм рада за 2014. годину

18.9.2013.

Управни одбор

Измене Статута Фонда

30.10.2013.

Управни одбор

Финансијски план за 2014. годину

02.12.2013.

Управни одбор

Управни одбор
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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 добор
Фонда за иновациону делатност је усвојио Извештај о остваривању Програма рада за 2013.
годину, на својој 27. седници одржаној дана 4. фебурара 2014. године.

16

