
Подршка за развој иновација



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Буџет јавног позива

9 милиона евра

Извор средстава: Претприступни фондови Европске уније за

2018. годину (ИПА 2018)



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Програм раног развоја

• Доказ концепта (proof of concept), израда производа основне 
вредности (minimum viable product), фаза прототипа, заштита права 
новостворене интелектуалне својине

Циљеви и фазе

• Иновативна start up i spin off микро и мала привредна друштва у 
већинском приватном власништву резидената Републике Србије,
основана у Србији и не старија од пет година у тренутку пријаве

• Могућа пријава и од стране тимова

Корисник

• До €80.000 Вредност гранта

• До 12 месеци
Временски 
период

• Финансирање од стране Фонда покрива до 70% трошкова пројекта

• Обавезно суфинансирање од мин. 30%

• De minimis државна помоћ
Карактеристике



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Програм суфинансирања иновација

• Истраживање и развој и комерцијализација иновативних пројеката 
кроз стварање нових или побољшаних технологија, производа, 
услуга и процеса

Циљеви и фазе

• Иновативна микро, мала и средња привредна друштва основана у 
Србији, у већинском приватном власништву

• Минимални годишњи пословни приход од ЕУР 200,000, 
профитабилно

Корисник

• До €300.000 Вредност гранта

• До 24 месеца
Временски 
период

• Финансирање покрива до 70% трошкова пројекта (60% за средња предузећа), 
уз обавезу отплате у износу од 5% royalties заснованих на приходу од продаје 
или 15% заснованих на приходу од издатих лиценци

• Обавезно суфинансирање од минимум 30% (40% за средња предузећа)

• Државна помоћ за истраживање и развој

Карактеристике



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Програм сарадње науке и привреде

• Суфинансирање заједничких развојних пројеката науке и привреде у 
циљу стварања нових производа, услуга и технологија са тржишним 
потенцијалом

Циљеви и фазе

• Конзорцијуми сачињени од најмање 2 члана (максимално 5):

• Микро/мало/средње приватно предузеће основано у Србији као носилац конзорцијума
(мин. ЕУР 200,000 годишњи пословни приход, профитабилно)

• Јавна научно-истраживачка организација регистрована и акредитована у Србији у 
складу са важећим Законом о научноистраживачкој делатности, као обавезни партнер

Корисник

• До €300.000 Вредност гранта

• До 24 месеца
Временски 
период

• Финансирање покрива до 70% трошкова пројекта (60% за средња предузећа)

• Обавезно суфинансирање од минимум 30% (40% за средња предузећа)

• Државна помоћ за истраживање и развој
Карактеристике



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Дозвољени трошкови

Трошкови зарада за све запослене на пројекту (могу бити бруто 2)

Набавка опреме и материјала за истраживање и развој

Подршка пословању – закуп канцеларија, књиговодствене услуге (осим за Програм 

суфинансирања иновација)

Трошкови чланица конзорцијума (Сарадња науке и привреде)

Стручни консултанти за истраживање и развој (физичка лица и 

предузећа/предузетници/агенције)

Стручне услуге везане за развој пословања (укључујући и маркетинг за Програм раног 

развоја)

Трошкови заштите интелектуалне својине



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА 
Подношење пријаве

Пријава пројеката путем портала (приступ преко интернет

странице Фонда www.inovacionifond.rs)

Достављање документације у електронској форми

Пријавни обрасци обезбеђени на интернет страници/порталу 

Фонда – није могуће користити нестандардизоване обрасце

http://www.inovacionifond.rs/


70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Регистрација на порталу



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Пројектна документација

Изјава подносиоца пријаве за финансирање (директно на порталу)

Пословни план

Буџет пројекта

Презентација пројекта

Упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)

Финансијска предвиђања (за ПСНП и ПСИ)

Биографије главног особља ангажованог на пројекту (на енглеском)

Финансијски извештаји за претходну годину (или текућу, ако треба

доказати приход)



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Критеријуми процене

Способност компаније да изнесе предлог пројекта:
1. Квалификације менаџмента и кључног особља

Иновативна технологија, производ или услуга и тржишна 

вредност:
2. Иновативност технологије, производа или услуге

3. Јасна тржишна тражња и потенцијал за комерцијализацију

4. Потенцијал за остваривање прихода након завршетка пројекта

Имплементација предлога пројекта:
5. Изводљивост технологије и реалистичан план имплементације

6. Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта

7. Управљање ризиком технологије и имплементације



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Процена пројеката

Двостепена међународна процена

Независни међународни рецензенти – искуство у науци и привреди

Петочлана независна међународна Експертска комисија

Одлука у ужем избору – 30% оцене рецензената + 70% оцене 

комисије

Пројекти у ужем избору (који претходно остваре 75%+ од 

максималног броја бодова) презентују уживо пред комисијом

Коначну одлуку о финансирању доноси Експертска комисија након 

финалне презентације



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Важне напомене

Могућа је само 1 пријава по подносиоцу пријаве по 

програму

Документа која треба поднети се морају поставити на портал 

и потврдити кликом на поље “SUBMIT”, пре истека рока за 

подношење пријава

Могуће је мењати документацију све до истека рока за 

пријаву

Плаћање ПДВ-а није дозвољен трошак, али постоји могућност 

ослобођења од ПДВ у овом јавном позиву 



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Уплата средстава и надзор пројекта

Отварање новог динарског рачуна за потребе пројекта

Уплате на кварталном нивоу – корисник гранта/Фонд, према 

одобреном буџету

Достављање кварталних извештаја о напретку и кварталних 

финансијских извештаја

Надзор и провера од стране Фонда, уплата за наредни 

квартал по одобрењу кварталних извештаја



70 % ВИШЕ ПРИЈАВА Временски оквир

Отворена врата: сваког четвртка током трајања позива

Прва отворена врата: 22. јула у 13 часова

Рок за пријаву: 15. септембар у 15:00 часова

Евалуација пријава: септембар – децембар 2021. године

Очекивани почетак имплементације одабраних пројеката: 

јануар/фебруар 2022. године



Хвала на пажњи

minigrants@inovacionifond.rs

matchinggrants@inovacionifond.rs

cgs@inovacionifond.rs

011/65-55-696

www.inovacionifond.rs

https://www.facebook.com/SrbInnov
https://www.linkedin.com/company/3242112/
https://twitter.com/SrbInnov
mailto:minigrants@inovacionifond.rs
mailto:matchinggrants@inovacionifond.rs
mailto:cgs@inovacionifond.rs
http://www.inovacionifond.rs/

