


О ПРОГРАМУ

• Намењен перспективним тимовима и предузећима/стартапима у раној 
фази развоја производа/услуге/технологије

• Финансијска и менторска подршка

• За овај јавни позив обезбеђено је 132М РСД бесповратних средстава

• Учешће у Програму од 20 до 30 предузећа

• Усклађен са Стратегијом паметне специјализације Републике Србије

• Трајање Програма 4 - 6 месеци

РОК ЗА ПРИЈАВУ 28. ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА

https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/Strategija-pametne-specijalizacije_SR_WEB.pdf


ЦИЉ ПРОГРАМА

• Подршка тимовима и стартапима да валидирају своје 
пословне идеје и демонстрирају корисност својих 
производа/услуга/технологија

• Формулисање пословног модела и даља припрема за 
следећу фазу прикупљања средстава

• Унапређење иновативног предузетништва у Републици 
Србији и приступа екстерним изворима финансирања



ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

• Бесповратна средства до 3.600.000,00 РСД 
по пројекту (без менторске подршке) 

➢ 90% буџета пројекта обезбеђује Фонд

➢ 10% буџета пројекта обезбеђује 
Корисник средстава

МЕНТОРСКА ПОДРШКА

• Бесповратна средства у износу од 600.000,00 РСД



ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПОДОБНОСТИ

• Тимови од 2 до 5 чланова (најмање 51% тима резидената
Републике Србије)

• Микро предузећа (д.о.о.) регистрована у Србији не
старија од 2 године у тренутку подношења пријаве, у
већинском власништву (51% или више) резидената
Србије, до 10 запослених

➢ Подносилац пријаве/повезано правно лице није
остварило више од 100.000,00 ЕУР прихода од тренутка
инкорпорирања

➢ Подносилац пријаве није користио средства Фонда у
износу више од 25.000,00 ЕУР



• Пријавни образац

• Пријава на порталу Фонда

• Изјава Подносиоца пријаве  
(Applicant Statement)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ

http://www.inovacionifond.rs/en/programs/smart-start/documentation-for-smart-start-december-2022
http://www.inovacionifond.rs/en/login


ПРОЦЕС ОЦЕЊИВАЊА И ОДАБИР ПРИЈАВА

• Административна провера и провера подобности
• Први скрининг пријава
• Оцена независне Експертске комисије Фонда на 

основу 3 критеријума:

➢ Корисност и конкурентска предност 
предложеног решења (30 бодова)

➢ Тржишни потенцијал (30 бодова)

➢ Компетентност тима (40 бодова)



УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА

• Потписивање Уговора о финансирању

• Matchmaking сесије са менторима

• Неопходни резултати за исплату:
1. План кључних догађаја пројекта (milestone plan) 

кроз 6-месечни Програм;
2. Извештај о валидацији идеје
3. Извештај о развоју прототипа***
4. Извештај о развијеном пословном моделу

Динамика исплата зависи од напретка предузећа

*** Овај извештај не може бити поднет пре половине 
уговореног трајања пројекта.



СТАРТУЈ ПАМЕТНО!

www.inovacionifond.rs
smartstart@inovacionifond.rs
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