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Наше истраживање
има потенцијал.

Потребна нам је подршка
да докажемо да из њега

може да настане
нови производ.

Фонд за иновациону
делатност нуди подршку.
Пријавићемо се на јавни 

позив за Програм 
доказ концепта.

Фонд за иновациону делатност препознао је потребу за подршком 
иновацијама од најранијих фаза развоја. Доказ концепта је нова 
услуга кроз коју се пружа финансијска и пословна подршка за 
утврђивање настанка новог производа, процеса или технологије са 
комерцијалним потенцијалом. Циљ услуге је да се утврде техничке 
карактеристике и тржишна примена производа, процеса или техно-
логије.  

За дефинисање производа, израду пословног модела и будући развој, 
тимови пројекта одобрених за финансирање имаће на располагању 
личног пословног саетника током периода имплементације пројекта.

Све јавне научноистраживачке организације у Србији, као 
и све друге институције и организације које су акредитоване 
за научноистраживачку делатност (укључујући приватне): 
универзитети, факултети, истраживачки институти, и други.

Могуће је пријавити пројекте из свих области науке и техноло-
гије, укључујући друштвенo-хуманистичке науке и уметност.

До 2.400.000 динара за следеће трошкове:
  хонорари за истраживачки тим 
   трошкови експерименталног извођења доказа 

концепта, укључујући потрошне материјале и 
услуге екстерних стручњака

  пословно саветовање
   међународна и локална путовања у циљу 

реализације пројекта
   остали трошкови, попут трошкова за 

лиценце, софтвере и друго 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

ПОСЛОВНА ПОДРШКА

ИЗНОС ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ

Финансирање покрива 
100% укупних 
прихватљивих 

трошкова, укључујући 
порез на додату вред-

ност, за пројекте у 
трајању до 12 месеци.
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Регистрација на е-порталу Фонда 
(https://secure.inovacionifond.rs/poc)

Подношење пријаве која садржи:
  кратак опис пројекта
   опис пројектних активности
  потенцијал иновације
  план реализације пројекта
  буџет
  биографије чланова тима
   изјаву подносиоца захтева

 Провера подобности и потпуности пријава
Евалуација од стране два рецензента
 Доношење одлуке о финансирању од 
стране Стручне комисије Фонда
 Обавештавање подносиоца пријава о 
исходу евалуације пријава

Критеријуми за избор пројекта: 
   Снага истраживачког тима
   Иновативност и изводљивост пред-

ложеног концепта
   Потенцијал за комерцијализацију 

производа који је предмет развоја
  Изводљивост плана имплементације
  Јасноћа предложеног концепта

 Потписивање уговора о додели 
бесповратних средстава

Избор Пословног саветника

 Прва уплата у износу од 50% од одобреног 
буџета након потписивања уговора, 
друга уплата након одобрења првог и 
другог кварталног извештаја 

 Квартално извештавање о току реали-
зације пројекта (3 квартална извештаја и 
један завршни извештај)

ДОКАЗ КОНЦЕПТА
У ТРИ КОРАКА

ПОДНОШЕЊЕ
ПРИЈАВЕ

ЕВАЛУАЦИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА

12 месеци од потписивања
 уговора о финансирању.

Јавни позив је отворен 60 данa.

Од дана затварања јавног позива, одлука о 
финансирању се доноси у року од 10 недеља.
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ТЕХНОЛОШКА
СПРЕМНОСТ
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ТТФ фаза 2

ТТФ фаза 1

ДОКАЗ КОНЦЕПТА

Пројекти финансирани кроз Доказ концепта имају могућност да наставе 
финансирање од стране Фонда за иновациону делатност у оквиру Програма 
трансфера технологије. 

Док се Доказ концепта бави развојем иновација на другом и трећем степену 
технолошке спремности (ТРЛ 2, ТРЛ 3), у оквиру Програма трансфера 
технологије научноистраживачке организације могу добити и подршку за 
повећање степена технолошке спремности изнад 4 (ТРЛ 4), као и за комер-
цијализацију проналазака.

Кроз Програм трансфера технологије истраживачима је на располагању 
подршка у две фазе:

Средства за реализацију Доказа концепта обезбеђена су из буџета Владе 
Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кроз „Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања“ (спо-
разум о зајму Репуб лике Србије са Светском банком).

ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЈЕ - ФАЗА 1

ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЈЕ - ФАЗА 2

финансијске подршке

до 2.400.000 динара

до 6.000.000 динара
финансијске подршке уколико постоји 
успостављена сарадња са предузећем 
које ће суфинансирати предложени 
развој пројекта са минимално 30% 
средстава



12
месеци

poc@inovacionifond.rs
www.inovacionifond.rs


