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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОНДУ ЗА ИНОВАЦИОНУ 

ДЕЛАТНОСТ 
 

Фонд за иновациону делатност Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) је 

државна организација специјализована за пружање подршке иновационој делатности и 

управљање финансијским средствима за подстицање развоја иновација. Фонд је основан 

Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010 и 

55/2013), а усвајањем новог Закона о иновационој делатности биће створен законски 

основ за нове програме и надлежности Фонда. 

Новим Законом о иновационој делатности дефинисано је да Фонд има мандат да 

обезбеђује и управља финансијским средствима са циљем реализације програма 

подршке за подстицање иновационе делатности и јачања капацитета субјеката 

националног иновационог система, а у складу са националним иновационим 

политикама. У том смислу, Фонд средства може користити за пружање подршке и 

подстицаја субјектима националног иновационог система, пружање подршке и 

подстицаја за реализацију заједничких иновационих пројеката од стране привредних 

друштава и научноистраживачких организација, затим за улагања у привредна друштва, 

алтернативне инвестиционе фондове и друге организације у циљу развоја иновација. У 

обављању својих послова, Фонд примењује принципе објективности и одговорности, 

међународно признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука. 

Новим Законом о иновационој делатности створен је законски основ за проширење 

надлежности Фонда у смислу вођења једнинственог регистра националног иновационог 

система, чија сврха је вођење бројчане евиденције субјеката, као и олакшан приступ 

финансирању иновационе делатности, економским подстицајним мерама и 

стимулативним процедурама и поступцима. Увођењем јединственог регистра 

националног иновационог система отвара се прилика свим субјектима националног 

иновационог система да се на добровољној основи у њега упишу а што ће омогућити да 

се без додатних процедура легитимишу пред државним органима (и другим субјектима 

– пре свега инвеститорима). 

 

Стратешки оквир рада Фонда дефинисан је Стратегијом научног и технолошког 

развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, којом се 

утврђују мере и програми за унапређење квалитета живота грађана Србије помоћу науке 

и технолошког развоја. Општи циљ наведене стратегије је да „научно-технолошки и 

иновациони систем доприноси убрзаном развоју Републике Србије кроз унапређење 

квалитета и ефикасности науке, технолошког развоја и иновација и даље интеграције у 

Европски истраживачки простор, чиме помаже достизање стандарда развијених 

економија.“ Као трећи посебни циљ, од пет укупно, постављено је „неговање врхунског 

квалитета науке и технолошког развоја и јачати конкурентност привреде“. За остварење 

циља дефинисана је мера подршка повећању квалитета технолошког развоја, која је у 

вези са радом и мандатом Фонда.  

 

Улога Фонда препозната је и у следећим стратешким документима:   

• Стратегија интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године - као једна 

од институција у пружању значајне подршке кроз различите програме финансирања 

иновација и подршку за заштиту права интелектуалне својине у иностранству ради 

стварања предуслова за успешнију комерцијализацију на страним тржиштима; 

• Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030 - улога 

Фонда је виђена у остваривању првог посебног циља, односно „унапређена 
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дигитализација пословних модела индустријске производње а кроз повећање 

доступности финансијских инструмената за дигитализацију и иновације у индустрији“; 

• Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 

2027. године - Фонд је виђен у давању доприноса за „јачање привреде кроз истраживање 

и развој и сарадњу међу учесницима четвороструког феликса“ и то на начин да ће 

приликом одобравања средстава водити рачуна о томе да најмање 50% подржаних 

предузећа послује у једној од четири приоритетне области; 

• Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-

2025. године – улога Фонда је виђена кроз остварење следећих циљева: развој науке и 

иновација у области вештачке интелигенције и њених примена и развој економије 

засноване на вештачкој интелигенцији; 

• Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности за 

период од 2021. до 2026. године - истакнута је улога Фонда у финансирању пројеката 

малих и средњих предузећа у области информационо-комуникационих технологија; 

• Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 

2025. године - Фонд је препознат као институција која ће допринети унапређењу 

механизама за финансирање стартапа и успостављању механизма за препознавања 

различитих актера стартап екосистема. 

• Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније - Фонд је 

означен као учесник у процесу имплементације научноистраживачке и иновационе 

политике и институција чије активности доприносе унапређењу истраживачких и 

иновационих капацитета у континуитету. 

 

У складу са Законом о иновационој делатности, рад Фонда се финансира из 

средства буџета Републике Србије, затим донација, прилога и поклона, из средства 

остварених по основу реализације иновације чији је развој финансирао Фонд, средстава 

остварених по основу продаје свог удела у власништву привредног друштва, 

алтернативног инвестиционог фонда и других организација, прихода који оствари 

обављањем делатности из своје надлежности.   

 

Органи Фонда су Управни одбор (председник и четири члана), директор и 

Надзорни одбор (председник и два члана). Фонд има Статут и друге опште акте у складу 

са законом и статутом. Управни одбор и директор одговорни су за уредно пословање 

Фонда у складу са законом, док Надзорни одбор врши надзор над радом Фонда. 

Организациона структура Фонда уређена је Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Фонду за иновациону делатност који полази од врсте 

послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних 

међусобно повезаних послова. 

 

Фонд је у 2021. години успоставио интегрисани систем менаџмента и 

сертификован је за систем менаџмент квалитетом према захтевима стандарда ISO 

9001:2015 и систем сузбијања мита према захтевима стандарда ISO 37001:2016. 

Усвајање система менаџемента квалитетом и система сузбијања мита је стратешка 

одлука, донета у циљу побољшања квалитета, сигурности и ефикасности пословања 

Фонда. И у наредној години, Фонд ће наставити да развија и унапређује пословне 

процесе и квалитет програма подршке, како би испунио потребе и очекивања корисника 

и свих заинтересованих страна и наставио да буде партнер од поверења. Унапређење 

система биће документовано кроз процедуре, а за запослене ће бити организована 

стручна усавршавања. У трећем кварталу 2022. године биће обављен први годишњи 

редовни надзор. 
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1.1. Полазне основе за Програм рада за 2022. годину 
 

Aктивности Фонда у 2022. години биће примарно усмерене на обезбеђивање 

адекватне и благовремене имплементације успостављених, као и нових програма, 

спровођење ефикасне и конкурентне шеме финансирања и наставак започетих 

међународних и регионалних пројеката и иницијатива. Фонд ће благовремено извршити 

припремне радње како би обезбедио да сви капацитети буду спремни за предузимање 

планираних активности у предвиђеним оквирима, односно чим се остваре предуслови за 

објављивање јавних позива за програме Фонда (укључујући доношење потребних аката 

надлежних органа) и њихово несметано спровођење.  

 

У зависности од наступања околности или догађаја који не зависе од Фонда 

или на које Фонд не може да утиче, као и епидемиолошком ситуацијом и 

евентуалним ванредним мерама на снази, рокови, динамика и начин спровођења 

планираних активности ће се ускладити са насталим околностима. Фонд задржава 

право промене услова и карактеристика програма уколико се покаже да је то 

неопходно, а пре расписивања јавног позива за дати програм. Број пројеката 

одабраних за финансирање на јавним позивима зависи од квалитета поднетих 

пријава и у складу је са расположивим буџетом Фонда за дати позив.  

 

Сажети преглед програма и пројеката Фонда у 2022. години се налази Прилогу 1, 

временски оквир реализације јавних позива у 2022. години је представљен у Прилогу 2, 

а сажети приказ финансирања рада Фонда за у 2022. години у Прилогу 3. 

 

 

Табела 1: Оквирни преглед кључних догађаја Фонда у 2022. години 

 

МАРТ Расписивање јавног позива за Фонд фондова – Srebia Ventures 

ЈУЛ Расписирање јавног позива за Катапулт акцелератор 

СЕПТЕМБАР 
Расписивање јавног позива за Програм раног развоја и Програм 

суфинансирања иновација  

 

НОВЕМБАР 

 

Расписивање јавног позива за Паметни почетак 

Расписивање јавног позива за Иновационе ваучере 

 

Програмом рада Фонда за 2022. годину дефинисане су активности у вези са 

подршком иновационој делатности за које су средства обезбеђени у оквиру Закона о 

буџету Републике Србије за 2022. годину (Сл. гласник РС, бр. 110/2021), као и кроз 

обавезе која је Република Србија преузела потписивањем значајних међународних и 

других уговора. 

 

Mеђународни уговори 

 

• Споразумом о зајму између Републике Србије (Министарство финансија) и 

Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) регулисана је имплементација 

Пројеката акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва. Споразум 

је ратификован у Народној скупштини Републике Србије 24. децембра 2019. године 
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(Службени гласник РС – Међународни уговори, број 3/2020). Допунским уговором, 

потписаним 15. маја 2020. године, који је закључен између Републике Србије 

(Министарство финансија)  и Фонда за иновациону делатност, Фонду je поверено 

спровођење друге компоненте овог пројекта. Укупна вредност пројекта износи 43 

милиона евра, од чега је 7 милиона евра опредељено за реализацију друге компоненте.  

 

•  ИПА 2018 - Уговор о директном гранту за Фонд за иновациону делатност - 

Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих 

предузећа потписан је 4. марта 2021. године између Фонда и Сектора за уговарање и 

финансирање програма из средстава Европске уније Министарства финансија. Овим 

уговором обезбеђено је даље финансирање реализације Програма раног развоја, 

Програма суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде. Овај Уговор 

се финансира из средстава ЕУ ИПА фондова за 2018. годину (ИПА II) и суфинансира из 

буџетских средстава Републике Србије, која се обезбеђују од стране МПНТР. Укупна 

вредност Уговора о директном гранту је 20 милиона евра (15 милиона евра из ЕУ ИПА 

и 5 милиона евра МПНТР). Износ који је предвиђен за финансирање пројеката кроз горе 

наведне програме износи 18 милиона евра. Уговор о Директном гранту се спроводи по 

индиректном систему управљања преко CFCU. 

 

• ИПА 2019 - Уговор о директном гранту за Фонд за иновациону делатност - 

Повећање иновациони капацитета и раста малих и средњих предузећа, чије 

потписивање између Фонда и Сектора за уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније Министарства финансија се очекује у првом кварталу 2022. 

године. Овим уговором обезбедиће се даље финансирање реализације Програма раног 

развоја, Програма суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде. 

Укупна вредност Директног гранта је 26 милиона евра, од чега је 16 милиона евра из 

средстава Европске уније (ИПА 2019) и 10 милиона евра из буџета Републике Србије са 

раздела МПНТР.  Износ који је предвиђен за финансирање пројеката кроз горе наведне 

програме износи 20,6 милиона евра. Уговор о Директном гранту ће се спроводити по 

индиректном систему управљања преко CFCU. 

 

Осим наведених, у вези са радом Фонда је и следеће:   

•  Уговор између Европске комисије и Светске банке којим су обезбеђена средства 

за техничку подршку Фонду за изградњу система за раст малих и средњих предузећа 

кроз акцелерацију и јачање људских капацитета;  

• По основу Споразума о зајму између Републике Србије (Министарство 

финансија) и Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) којим је 

регулисана имплементација Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања1, 

Влада Републике Србије је обезбедила финансијска средства за оперативни рад и 

програме Фонда за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину2. Фонд је обезбеђена средства, по 

 
1 Споразум је потписан 7. октобра 2015. године, а ратификован у Народној скупштини Републике Србије 

29. децембра 2015. године - Законом о потврђивању Споразума о зајму (Службени гласник РС - 

Међународни уговори, број 24/15-4). Споразум о зајму је реструктуриран у 2018. години Закључком Владе 

Републике Србије од 30. јула 2018. године (05 број 48-6875/2018) о изменама и допунама Споразума о 

зајму са изменама и допунама показатеља за оцену и праћење резултата и продужетком трајања до 30. јуна 

2021. године. 
2 

За подршка активностима Фонда за иновациону делатност, односно обезбеђивање оперативног буџета 

Фонда и то најмање 0,72 милиона евра сваку наведену годину, а за програме грантова за суфинансирање 

иновација најмање 2,7 милиона евра за 2016. и 2017. годину, односно најмање 4 милиона евра за 2018, 

2019. и 2020. годину, као у за финансирање операција и услуга Центра за технолошки трансфер најмање 

0,9 милиона евра за 2017. и 2018. годину.  
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основу јавних позива за програме подршке, доделио корисницима за реализацију 

једногодишњих или двогодишњих иновативних пројеката (у зависности од програма). 

Будући да се средстава корисницима уплаћују квартално, средства која су обезбеђена по 

основу поменутог зајма користиће се и 2022. и 2023. године.  

• Република Србија се по основу Уговора о упису капитала у вези са Фондом за 

иновативна предузећа к.д. ЕНИФ који је потписан у јуну 2017. године између Фонда 

и менаџмента ЕНИФ-а, укључила у рад овог регионалног фонда ризичног капитала.  У 

својству инвеститора, посредством Фонда, уплаћена је контрибуција од укупно 1,328 

милиона евра.  
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2. ПРОГРАМИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ  
 

У складу са мандатом да „обавља стручне и развојне послове у области спровођења 

иновационе политике“ и стратешким документима, Фонд реализује шест програма кроз 

које финансира развој иновација, односно стварање нових производа, услуга и 

технологија са тржишним потенцијалом. С једне стране, програми су намењени малим 

и средњим предузећима, и то онима у раној фази развоја (Програм раног развоја, 

Паметни почетак и Катапулт акцелератор), у фази раста (Програм суфинансирања 

иновација), као и за сарадњу малих и средњих предузећа са научноистраживачким 

организацијима (Програм сарадње науке и привреде). Кроз доделу иновационих 

ваучера, Фонд омогућава малим и средњим предузећима да користе техничке услуге 

научноистраживачких организација. С друге стране, Фонд пружа подршку 

научноистраживачким организацијама како би повећале способности и ефикасности у 

комерцијализацији проналазака (Програм трансфера технологије), као и подршку 

истраживачима да тестирају своја истраживања како би доказали да су основа за развој 

нових производе (Доказ концепта).  

 

Финансирање малих и средњих предузећа од стране Фонда додељује се у облику 

помоћи мале вредности (de minimis), помоћи за новооснованe учеснике на тржишту и 

као државна помоћ за истраживање, развој и иновације, у складу са Законом о правилима 

за доделу државне помоћи, Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале 

вредности и Уредбом о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне 

помоћи. 

 

Фонд благовремено информише јавност и заинтересоване стране о активностима 

и оствареним резултатима у свом раду. Током трајања јавних позива, програми се 

промовишу кроз одржавање радионица и отворених врата и гостовања, односно 

интервјуе у телевизијским и радијским емисијама, штампаним медијима, интернет 

порталима, као и кроз друштене мреже. С друге стране, кроз кратке видео прилоге, Фонд 

промовише иновације које настају у оквиру финансираних пројеката.  

 

Фонд је успоставио систем мониторинга и евалуације са циљем да свим 

заинтересованим странама пружи робусне и поуздане информације о резултатима који 

остварују програми Фонда.  

 

Реализација програма подршке дефинисана је приручником за сваки односни 

програм. Реализација Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и 

Програма сарадње науке и приведе може се представити кроз три фазе.  

Прва фаза реализације програма састоји се из припреме, расписивања и трајања 

јавног позива, уобичајно траје три до четири месеца. Припрема за расписивање јавног 

позива подразумева припрему приручника за наведене програме са пратећом 

документацијом, као и ажурирање портала за подношење пријава. Јавни позив је отворен 

два месеца и током његовог трајања Фонд организује радионице и/или информативне 

сесије како би сви заинтересовани имали прилике да добију све неопходне информације 

о условима програма и подношењу пријаве. У припремној фази се реализује и конкурс 

за ангажовање чланова независне Експертске комисије и за ангажовање међународних 

рецензената. 

Друга фаза подразумева евалуацију поднетих пријава. Ова фаза траје оквирно три 

месеца и састоји се од прегледа подобности и комплетности приспелих пријава, стручне 

процене подобних пројеката од стране међународних рецензената, доношења одлуке о 
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ужем избору пројеката од стране независне Експертске комисије, процене утицаја на 

животну средину пројеката који су ушли у ужи избор, финално представљање пројеката 

пред независном Експертском комисијом и доношење коначне одлуке о финансирању. 

Након доношења коначне одлуке о финансирању, Управни одбор даје сагласност на 

коришћење инвестиционих средстава у складу са одлуком Експертске комисије. Следи 

организација Инфо дана који представља једнодневну обуку која има за циљ да 

добитнике финансирања детаљно упути у припрему документације за потписивање 

уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о реализацији 

пројекта, као  и о набавкама и финансијском управљању. 

Трећа фаза започиње потписивањем уговора о имплементацији пројеката. Током 

ове фазе, Фонд спроводи активни надзор над финансираним пројектима што 

подразумева контролу финансијских извештаја и пратеће документације и контролу 

напретка развојних активности на тромесечном нивоу за све финансиране пројекте. 

Осим тога, спроводе се редовне мониторинг посете корисницима, као и посете које се 

односе на контролу утицаја на животну средину који су у обавези да спроводе План 

управљања заштитом животне средине. Трећа фаза траје оквирно 12 месеци за Програм 

раног развоја, односно 24 месеци за Програм суфинансирања иновација и Програм 

сарадње науке и привреде, уз додатна два месеца потребна за достављање завршних 

извештаја и коначну проверу од стране Фонда.  

 

 

2.1. Програм раног развоја  
 

Програм раног развоја3 намењен је приватним предузећима која развијају 

технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту и која имају потенцијал за 

стварање нове интелектуалне својине. Циљ је да се обезбеђивањем финансирања за 

развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом подстакне 

техно предузетништво и омогући опстанак пословања током критичне фазе 

истраживања и развоја. Подносилац пријаве може бити приватно микро или мало 

предузеће у већинском српском власништву, основано у Србији и не старије од пет 

година у тренутку пријављивања и тим који се састоји од највише 5 чланова. Средства 

која се додељују могу покрити највише 70% укупно одобреног буџета пројекта, док 

износ финансирања од стране Фонда може бити до 120.000 евра за пројекте у трајању до 

једне године. Најмање 30% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди 

подносилац пријаве (предузеће) из других приватних извора независно од Фонда. 

 

У 2022. години Фонд ће наставити имплементацију Програма раног развоја и то: 

• праћење имплементације пројеката од стране корисника којима су средства 

одобрена на основу јавних позива спроведних у 2020. и 2021. години (9, 10. и 11. 

циклус); 

• спровођење јавног позива расписаног у новембру 2021. године и праћење 

имплементације пројеката којима је одобрено финансирање (12. циклус); и 

• расписивање јавног позива за доделу средстава у септембру 2022. године (13. 

циклус).  

 

 

 
3 Програм раног развоја развијен је у оквиру „Пројекта подршке иновацијама у Србији“, који је 

финансиран кроз ЕУ ИПА за 2011. годину (ИПА I), а администриран од стране Светске банке и реализован 

у периоду од 2011. до 2016. године. 
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Табела 2: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма раног развоја 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног позива 

Укупан број 

пројеката за 

финансирање 

Укупан 

износ 

одобрених 

средстава 

(ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат (основ 

финансирања) 

9. 2020. година 21 1.571.934 
Први квартал 

2021. године 

Први квартал 

2022. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

10. 2021. година 31 2.345.344 
Четврти квартал 

2021. године 

Четврти квартал 

2022. године 
Буџет Републике Србије 

11. 2021. година 30 2.240.246 
Први квартал 

2022. године 

Први квартал 

2023. године 

ИПА 18 - Повећање 

иновационих капацитета и 

технолошке спремности малих 

и средњих предузећа 

Укупно  82 6.157.524    

 

Средства за реализацију Програма раног развоја у 2022. години обезбеђена су:  

• у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР кроз „Пројекат за 

унапређење конкурентности и запошљавања“ (9. циклус); 

• у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР (10. циклус); 

по основу ИПА 2018 уговора о директном гранту за пројекат Повећање 

иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа (11, 12. 

и 13. циклус). 

 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту из ИПА средстава, 

Фонд припрема годишњи финансијски извештај и извештај о напретку и доставља их 

ресорном министарству и CFCU.  

 

 

2.2.  Програм суфинансирања иновација  
 

Програм суфинансирања иновација4 намењен је предузећима којима су 

потребна знатна финансијска средства за реализацију развојног циклуса технолошких 

иновација и покривање високих трошкова за пренос истраживања у комерцијално 

одржив производ. Подносиоци пријава су микро, мала и средња приватна предузећа 

основана у Србији која развијају технолошку иновацију за којом постоји тржишна 

потреба и имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, као и конкурентску 

позицију у глобалном и домаћем окружењу. Износ који додељује Фонд може бити до 

500.000 евра, а реализација пројеката може трајати најдуже 24 месеца. Средства која 

Фонд додељује у оквиру овог програма покривају највише 70% за микро и мала 

предузећа, односно 60% укупно одобреног буџета пројекта за средња предузећа. 

Најмање 30%, односно 40% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди 

подносилац пријаве (предузеће) из других приватних извора независно од Фонда. 

 

У 2022. години Фонд ће наставити имплементацију Програма суфинансирања 

иновација и то: 

 
4 Програм суфинансирања иновација развијен је у оквиру „Пројекта подршке иновацијама у Србији“, који 

је финансиран кроз ЕУ ИПА за 2011. годину (ИПА I), а администриран од стране Светске банке и 

реализован у периоду од 2011. до 2016. године. 



 

12 

 

• праћење имплементације пројеката од стране корисника којима су средства 

одобрена на основу јавних позива спроведних у 2020. и 2021. години (7. и 8. циклус); 

• спровођење јавног позива расписаног у новембру 2021. године и праћење 

имплементације пројеката којима је одобрено финансирање (9. циклус); и 

• расписивање јавног позива за доделу средстава у септембру 2022. године (10. 

циклус).  

 

Табела 3: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма суфинансирања иновација 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног позива 

Укупан број 

пројеката за 

финансирање 

Укупан износ 

одобрених 

средстава (ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат (основ 

финансирања) 

7. 2020. година 14 3.726.768 
Први квартал 

2021. године 

Четврти квартал 

2023. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

8. 2021. година 13 3.657.388 
Први квартал 

2022. године 

Први квартал 

2024. године 

ИПА 18 - Повећање 

иновационих капацитета и 

технолошке спремности 

малих и средњих 

предузећа 

Укупно  27 7.384.156    

 

Средства за реализацију Програма суфинансирања иновација у 2022. години 

обезбеђена су:  

• у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР кроз „Пројекат за 

унапређење конкурентности и запошљавања“ (7. циклус); 

• по основу ИПА 2018 уговора о директном гранту за пројекат Повећање 

иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа (8, 9. и 

10. циклус). 

 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту из ИПА средстава, 

Фонд припрема годишњи финансијски извештај и извештај о напретку и доставља их 

ресорном министарству и CFCU. 

 

Фонд ће наставити са праћењем реализације royalty плаћања пројеката у оквиру 

Програма суфинансирања иновација. Сви добитници финансирања у оквиру овог 

програма су у обавези да Фонду достављају шестомесечне извештаје о продаји 

производа и услуга који су развијени у оквиру  финансираног пројекта. На основу 

достављених извештаја, предузеће врши плаћање према Фонду једном годишње у 

износу од 5% од продаје производа или услуге или 15% од лиценцирања технологије 

трећим лицима. Сви добитници финансирања у оквиру Програма суфинансирања 

иновација преузимају ову обавезу у трајању од 5 година након завршетка пројекта или 

до исплате royalty плаћања у износу од 120% од укупно исплаћене суме од стране Фонда 

за потребе финансирања пројекта, шта год да се прво оствари. 

 

 

2.3. Програм сарадње науке и привреде 
 

Програм сарадње науке и привреде5 има за циљ да унапреди индустријска 

истраживања тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и 

 
5 Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте „Пројекта подршке 

истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“, који је финансиран из ЕУ ИПА за 2013. 

годину, а уз техничку помоћ Светске банке. Средства за финансирање првог јавног позива су обезбеђена 
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научноистраживачке организације из јавног сектора да спроводе заједничке пројекте из 

области истраживања и развоја са идејом да стварају нове или унапреде постојеће 

комерцијално исплативе производе и услуге, као и иновативне технологије са значајним 

утицајем на будући развој и тржишним потенцијалом. Корисници средстава су 

конзорцијуми који развијају нове комерцијално применљиве технологије, услуге и 

производе из свих области науке и технологије. Конзорцијуми морају бити сачињени од 

најмање једног приватног предузећа и једне научноистраживачке организације из јавног 

сектора, а могу највише имати 5 чланова. Кроз овај програм, Фонд додељује 

суфинансирање у максималном износу до 500.000 евра по пројекту, односно максимално 

до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у 

износу од минимум 30% укупног буџета пројекта када је главни члан конзорцијума 

микро или мало предузеће. У случају да је главни члан конзорцијума средње предузеће, 

Фонд може обезбедити максимално до 60% укупног буџета пројекта, уз обавезно 

суфинансирање од стране конзорцијума у износу од минимум 40% укупног буџета 

пројекта. Максимални период имплементације пројеката је до 24 месеца.  

 

У 2022. години Фонд ће наставити имплементацију Програма суфинансирања 

иновација и то: 

• праћење имплементације пројеката од стране корисника којима су средства 

одобрена на основу јавних позива спроведних у 2019. и 2021. години (3. и 4. циклус); 

• спровођење јавног позива расписаног у новембру 2021. године и праћење 

имплементације пројеката којима је одобрено финансирање (5. циклус); и 

• расписивање јавног позива за доделу средстава у септембру 2022. године (6. 

циклус).  

 

Табела 4: Број пројеката у имплементацији у оквиру Програма сарадње науке и 

привреде 

Циклус 

Година 

расписивања 

јавног 

позива 

Укупан број 

пројеката за 

финансирање 

Укупан износ 

одобрених 

средстава (ЕУР)  

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат (основ 

финансирања) 

3. 2019. година 13 3.436.304 
Трећи квартал 

2020. године 

Трећи квартал 

2022. године 

Пројекат за унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

4. 2021. година 12 3.045.713 
Четврти квартал 

2021. године 

Четврти квартал 

2023. године 
Буџет Републике Србије 

5. 2021. година 11 3.161.669 
Први квартал 

2022. године 

Први квартал 

2024. године 

ИПА 18 - Повећање 

иновационих капацитета 

и технолошке 

спремности малих и 

средњих предузећа 

Укупно  36 9.643.686    

 

У 2022. години Фонд ће наставити имплементацију Програма сарадње науке и 

привреде за које је обезбеђено финансирање: 

• у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР кроз „Пројекат за 

унапређење конкурентности и запошљавања“ (3. циклус); 

• у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР (4. циклус), и  

 
у оквиру средстава ЕУ ИПА за 2013. годину, у износу од 2,4 милиона евра и буџета Републике Србије, 

преко раздела МПНТР, у износу од 1 милион евра, а на основу Уговора о Директном гранту - Стварање 

свеобухватног система за истраживање и развој. 
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• по основу ИПА 2018 уговора о директном гранту за пројекат Повећање 

иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа (5. и 6. 

циклус). 

 

У складу са обавезама по основу уговора о директном гранту из ИПА средстава, 

Фонд припрема годишњи финансијски извештај и извештај о напретку и доставља их 

ресорном министарству и CFCU. 

 

 

2.4. Програм трансфера технологије 

 

Програм трансфера технологије6 има за циљ да стимулише комерцијaлизацију 

истраживања која се спроводе у НИО, као и да побољша праксу трансфера технологије 

у научноистраживачким организацијама у Србији. Подршка кроз Програм трансфера 

технологије је намењена истраживачима са јавних НИО и свих осталих акредитованих 

НИО (укључујући и НИО у приватном власништву) и она може бити коришћена за: 

израду и тестирање прототипа, заштиту интелектуалне својине, дефинисање стратегије 

комерцијализације, стручну подршку за различите аспекте комерцијализације и 

евентуални додатни развој проналаска. Подршка кроз овај програм садржи стручно-

техничку и финансијску помоћ у процесу комерцијализације. Износ финансијске 

подршке може бити до 20.000 евра.   

У 2022. години наставиће се имплементација пројеката одобрених за финансирање 

у претходним годинама, као и додела средстава за реализацију нових пројеката.  

 

Као нову услугу у оквиру Програма трансфера технологије, Фонд је 2019. године 

успоставио програм Доказ концепта, чији је циљ да идентификује истраживања која 

имају потенцијал да постану проналасци од комерцијалног значаја. Подршка је 

намењена истраживачима са јавних НИО и свих осталих акредитованих НИО 

(укључујући и НИО у приватном власништву). Подршка се одобрава у виду 

финансијских средстава која су усмерена ка самом поступку доказа концепта, 

дефинисања производа и тржишта, односно тржишног сегмента за дати производ, 

евентуалне израде прототипа, додатним тестирањима, за дефинисање власништва над 

интелектуалном својином, као и за подршку за развој пословања у току читавог 

поступка. Висина средстава која могу бити одобрена износи највише 20.000 евра по 

пројекту. 

У 2022. години Фонд ће наставити имплементацију програма Доказ концепта за 

који је обезбеђено финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР 

кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (јавни позиви у 2020. 

години). С тим у вези, Фонд ће обављати активности у вези са имплементацијом 

пројеката од стране корисника средстава одобрених на основу јавног позива 

спроведеног 2020. године. 

 

Табела 5: Број пројеката у имплементацији у оквиру Доказа концепта 

Циклус 

Укупан број 

одобрени 

пројеката 

Укупан износ 

одобрених 

пројеката (РСД) 

Почетак 

имплементације 

пројеката 

Завршетак 

имплементације 

пројеката 

Пројекат (основ 

финансирања) 

 
6 Програм је дизајниран у оквиру прве компоненте „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и 

трансферу технологије у Србији“, који је финансиран из ЕУ ИПА за 2013. годину, укупне вредности од 

2,5 милиона евра. 
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2 67 153.058.463 
Трећи квартал 2020. 

године 

Први квартал 2022. 

године 

Пројекат за 

унапређење 

конкурентности и 

запошљавања 

Укупно      

 

 

2.5. Иновациони ваучери 
 

Иновациони ваучери7 представљају једноставан финансијски механизам који 

омогућава малим и средњим предузећима да користећи услуге научноистраживачког 

сектора подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на 

тржишту. Микро, мала и средња предузећа, која су у већинском приватном власништву 

и регистрована у Србији, могу искористити иновациони ваучер за трансфер знања или 

за решавање неког техничког/технолошког на које наилази у свом пословању. Предузећа 

могу користити услуге научноистраживачких организација из јавног сектора 

регистрованих у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном 

власништву) и научноистраживачких организација акредитованих за обављање 

научноистраживачке делатности од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (укључујући и оне у приватном власништву). Максимални износ 

који се одобрава по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, односно иновационим 

ваучером покрива се до 60% укупних трошкова услуге. Од седмог јавног позива 

промењен је максимални износ који један корисник ваучера може да искористи. 

Односно, једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера, с 

тим да максималан износ у збору не буде већи од 2.400.000 динара. Иновациони ваучери 

се додељују на основу јавног позива и то по редоследу пристиглих пријава, у року од 

седам радних дана од дана достављања пријаве. 

У 2022. години наставиће се имплементација Иновационих ваучера и то: 

• праћење и након пружене услуге исплата иновационих ваучера одобрених по 

основу шестог јавног позива,  

• одобравање и исплата иновациони ваучери по основу седмог јавног позива 

расписаног у новембру 2021. године, 
• одобравање иновационих ваучера по основу осмог јавног позива расписаног у 

новембру 2022. године. 
 

Средства за имплементацију Иновационих ваучера обезбеђена су у оквиру буџета 

Републике Србије.   

 

 

2.6. Паметни почетак 

 
У 2021. години Фонд је покренуо нови програм под називом Паметни почетак 

намењен неформалним тимовима и новооснованим и младим предузећима у најранијим 

фазама развоја иновативних идеја. Циљ овог програма је да се уз помоћ финансијске и 

менторске подршке идеје развију до нивоа прототипа или производа најмање употребне 

вредност (енг. Minimum viable product - MVP), спроведе истраживање тржишта и развије 

валидан пословни план како би се унапредио квалитет ових идеја за следећу фазу 

 
7 Дизајн и процедуре за имплементацију шеме иновационих ваучера су припремљене у оквиру пројекта 

„Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“ који се финансирао из ИПА средстава ЕУ 

за 2013, а којим је администрирала Светска банка. 
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развоја. Потенцијални подносиоци пријаве су неформални тимови, састављени од 

највише 5 чланова, или микро предузећа, не старије од 2 године у тренутку подношења 

пријаве. У случају да финансирање буде одобрено неформалном тиму, они ће бити у 

обавези да региструју предузеће које ће бити носилац пројекта. Износ који додељује 

Фонд може бити до 30.000 евра (до 90% укупно одобреног буџета пројекта) и додатно 

још 5.000 евра за добијање менторске подршке. Реализација пројеката може трајати 

најдуже 6 месеци.  

 

У 2022. години Фонд ће обављати следеће активности: 

• реализација првог јавног позива и праћењем имплементације пројеката 

одобрених за финансирање, и 

• расписивање другог јавног позива за доделу средстава у новембру 2022. године. 

 

 

2.7. Програм акцелерације - Катапулт 
 

Програм акцелерације - Катапулт (у даљем тексти: Катапулт) има за циљ подршку 

техно предузетништву и унапређење приступа изворима финансирања, a у циљу 

повећања конкурентности и економског раста у Републици Србији.   

 

Програм је намењен предузећима у раној фази и предузећима у фази раста, која 

имају потенцијал за брзи и велики раст за шта им је потребна инвестиција. Подршка је 

намењена микро и малим предузећима која су у већинском (80% или више) приватном 

власништву и имају приход мањи од 2 милиона евра у било којој од претходне две 

године. 

Програм се састоји од интензивне менторске обуке и финансирања. Кроз Катапулт 

корисници ће проћи кроз интензивни вишемесечни менторски програм (оквирно трајање 

3 месеца) који ће бити прилагођен потребама предузећа, с тим да ће део бити заједнички 

за све кориснике програма. У зависности од потреба, обука ће обухватати типичне 

области развоја пословања као што су развој пословног модела, go-to-market стратегија, 

дефинисање тржишта, интернационализација пословања, коришћење интелектуалне 

својине у пословању, дефинисање тзв. product-market-fit, повећање продаје, пропрема за 

инвестирање, презентовање бизниса инвеститорима и слично.  

Сваки корисници Катапулта на располагању ће имати до 300.000 евра који ће бити 

доступни кроз: 

1. Улазни грант од 20.000/50.000 евра зависно од степена развијености предузећа 

који ће имати на располагању на самом почетку акцелерације; и 

2. Ко-инвестирајући грант за предузећа који у току акцелерације и девет месеци 

након завршетка успеју да обезбеде квалификовану инвестицију од инвеститора 

прихватљивих за Фонд. Висина ко-инвестирајућег гранта ће бити једнака износу 

инвестиције умањена за износ Улазног гранта, а максимално до 300.000 евра. 

Избор предузећа која ће бити корисници овог програма вршиће се путем јавног 

позива од стране Експертске комисије која ће се састојати од стране потврђених 

инвеститора и експерата из области пословања. Изабрана предузећа за програм 

акцелерације биће подељена у две групе, у зависности да ли су у раној фази развоја или 

у фази раста.  

 

Први јавни позив за избор учесника у Катапулту био је отворен од 15. септембра 

до 6. децембра 2021. године, а очекује се да ће, након процеса евалуације поднетих 

пријава, менторски програм почети у марту 2022. године. На крају менторског програма, 
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Фонд ће за заинтересоване инвеститоре, као и за ширу јавност организовати тзв. Demo 

Day у оквиру кога ће се представити учесници акцелератора.  

У 2022. години, планира се расписивање једног јавна позива за избор учесника у 

програму - у јулу. 

 

Средства за реализацију овог програма обезбеђена су у оквиру Пројеката 

акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва. 

 

 

2.8. Фонд фондова  
 

Фонд планира да у 2022. години дизајнира и покрене нови финансијски програм 

под називом Програм Фонда фондова (ФоФ), чији стратешки циљ је да помогне у 

премошћавању јаза у финансирању, као и да подстакне додатне приватне инвестиције 

како би се убрзао раст стартап екосистема у Србији. Јаз у финансирању настаје у 

животној фази предузећа која наступа након успешно завршеног основног развоја 

производа/услуге/технологије, када су за широку комерцијализацију и даље итеративно 

усавршавање иновације потребна значајна финансијска средства, као и додатна помоћ у 

виду менторства и међународних пословних веза који се у развијенијим системима 

налазе код приватних и институционалних инвеститора. 

Кроз ФоФ, Фонд ће настојати да створи ефектан инструмент подршке који даје 

директан подстицај оснивању фондова ризичног капитала у Србији и смањује ризик за 

приватне инвеститоре, док истовремено подиже доступност финансијских средстава за 

развој технолошких предузећа и увећава њихову шансу да постигну значајне тржишне 

успехе. ФоФ је замишљен као пилот програм са јавним позивом на који ће се пријавити 

групе приватних инвеститора чија удружена финансијска средства, пословне вештине и 

претходно инвестиционо искуство представљају главни предуслов за оснивање 

успешног фонда ризичног капитала.  

Планирано је да се програм буде дизајниран у првом кварталу 2022. године, након 

чега следи отварање јавног позива. Подносиоци пријава за ФоФ ће Фонду доставити 

своје детаљне предлоге дугорочних инвестиционих стратегија (типично за период од 10 

година са „стратегијом изласка“), на основу који ће се вршити процену пријава. Фонд ће 

подржати подносиоце пријава са максималним износом до 5 милиона евра уз обавезан 

услов да финансирање од стране Фонда не може бити веће од финансирања које је 

подносиоц пријава већ прикупио и да најмање 50% свог инвестиционог портфолиа 

обезбеде за српска предузећа у seed или series A фази инвестиционе зрелости.  
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3. ОСТАЛИ ВИДОВИ ПОДРШКЕ И АКТИВНОСТИ 
 

Пратећи глобалне токове технолошког развоја и потребе домаћег, Фонд ће у 2022. 

години настојати да пружа подршку и реализује активности које су значајне за јачање 

националног иновационог екосистема. 

 

 

Регистар субјеката националног иновационог система 
 

Усвајањем новог закона, у надлежност Фонда је вођење регистра субјеката 

националног иновационог система, чија сврха је вођење бројчане евиденције субјеката, 

као и олакшан приступ финансирању иновационе делатности, економским 

подстицајним мерама и стимулативним процедурама и поступцима. 

У току 2022. године, Фонд ће уз подршку службе Владе која је надлежна за 

пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе 

упоставити регистар. Фонд ће прописати и ближе услове, доступност, врсту, обим и 

начин објављивања, начин брисања и рокове чувања података, као и садржину обрасца 

за упис и брисање сваке врсте субјеката националног иновационог система у регистар, 

на који ће МПНТР дати сагласност. Законом је предвиђено да се регистар успостави до 

31.12.2022. године. 

 

 

Пореске олакшице за истраживање и развој 
 

Од јануара 2019. године, изменама Закона о порезу на добит, уведене су мере које 

се односе на пореске олакшице предузећима која имају интелектуалну својину и која се 

баве истраживањем и развојем. Реч је о пореској олакшици „IP Box“ и пореској 

олакшици „R&D одбитак”.  Пореска олакшица „IP Box“ омогућава да порез на добит по 

основу квалификованог прихода од депоноване интелектуалне својине претежно 

креиране у Републици Србији може бити сведен на само 3% (уместо стандардних 15%). 

Пореска олакшица „R&D одбитак” омогућава да се као расход у пореском билансу могу 

признати, у двоструко увећаном износу, трошкови који су непосредно повезани са 

истраживањем и развојем које обвезник обавља у Републици Србији.  

У 2022. години Фонд ће корисницима средстава у оквиру својих програма 

пружити неопходну подршку у виду организовања обука за упознавање са 

могућностима за остваривање погодности предвиђене овим олакшицама.  

 

 

Набавка иновација (GovTech) 
 

У 2022. години Фонд ће учествовати у развој система јавних набавки који је 

усмерен ка набавкама за иновативна решења. Реч је о подршци у примени нових 

диспозитива у оквиру Закона о јавним набавкама којим је као један од поступака јавних 

набавки уведен институт партнерство за иновације. Међутим, с обзиром на новину и 

недостатак праксе за примену, да би се отворио овај канал финансирања иновација 

континуирано би требало подстицати државну управу, институције и организације да 

буду заинтересоване за набавку иновација.  У том смислу, изузетно је важно повезивање 

свих заинтересованих страна како би се омогућило остваривање директих контакта и 

размене информација. Размена искустава, планова, и отворена јавна консултација са 
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иновативним понуђачима, државној управи би пружила увид у тржиште иновација и 

била од велике помоћи у припреми функционалних спецификација.   

 

 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана  
 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана је регионална 

иницијатива за стварање платформе финансијске подршке иновативним МСП са 

високотехнолошким потенцијалом, чије je финансирање одобрено у децембру 2011. 

године кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Један од инструмената у овом 

програм је Фонд за иновативна предузећа (регионални фонд ризичног капитала), којем 

је Република Србија приступила 2017. године. Влада Републике Србије8 је овластила 

Фонд да у име Републике Србије предузима активности и потписује документа која 

уређују образовање и функционисање Фонда за иновативна предузећа (Enterprise 

Innovation Fund - ENIF) и програма у целини, као и да приступи поступку уговарања и 

имплементирања активности овог програма. Укупна контрибуција Републике Србије у 

овом програму, која је посредством Фонда уплаћена у претходном периоду, износи 

1.328.000 евра. У наредном периоду, Фонд ће наставити да, у оквирима својих 

овлашћења, заступају интересе земље кориснице и доприносе развоју техно 

предузетништва на регионалном нивоу.  

 

 

Међународна сарадња 
 

Фонд ће у 2022. години наставити да развија међународну сарадњу, како у оквиру 

међународних организација чији је члан, тако и јачањем своје директне билатералне 

сарадње са сродним европским институцијама. Успешну сарадњу са организацијама и 

институцијама, попут Делегације Европске уније у Републици Србији, Светске банке, 

Joint Research Center, амбасаде страних земаља, наставиће да негује и у наредном 

периоду. Фонд је у протеклом периоду успоставио сарадњу са сличним институцијама 

из Словачке, Бугарске, Русије, Црне Горе. Посебна пажња биће посвећена 

инвеститорима на националном, регионалном и међународном нивоу (Serbian Private 

Equity Association, USAID, UNDP, ICT hub, IMPACT hub, StartIt, Balkan Venture Forum, 

Southeast Venture Capita).  

 

Фонд је члан Европске мреже иновационих агенција - TAFTIE. TAFTIE чине 34 

организација из 28 европских земаља. У оквиру ове мреже и континуирано се организују 

састанци органа, тела и радних група на којима се анализирају и дефинишу добре праксе 

за процесе релевантане за рад иновационих агенција, размењују лична искустава и 

различита решења. Учествовањем у раду појединих радних група TAFTIE, Фонд усваја 

нова знања на основу којих ће радити на побољшању својих процеса како би се 

осигурала максимална стручност, транспарентност и ефикасност у свим фазама 

спровођења иновационих програма. 

 

Фонд је укључен и у процес преговарања о приступању Европској унији, и у том 

смислу припрема прилоге и доставља информације о реализацији планираних мера и 

активности на нивоу кластера у чијем раду учествује.  

 

 
8 Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-3379/2017-1 од 20. априла 2017. године. 
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 ПРИЛОГ 1: Преглед програма финанијских Фонда у 2022. години 

 

 

Програм Циљна група Износ гранта Карактеристике Извори финансирања Облик државне помоћи 
Напомене у вези са 

стратешким документима 

Програм раног развоја  

 

Тимови и микро и 

мала предузећа, до 

5 године старости 

До 120.000 евра 

До 70% 

кофинансирање од 

стране Фонда 

- Република Србија/ МПНТР  

- ЕУ ИПА за 2018. годину  

- ЕУ ИПА за 2019. годину 

Државна помоћ мале 

вредности (de minimis) 

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 50%  
подржаних предузећа  

Програм суфинансирања 

иновација 

 

МСП До 500.000 евра 

До 60%, односно 

70% кофинансирање 

од стране Фонда и 

royalty компонента 

- ЕУ ИПА за 2018. годину  

- ЕУ ИПА за 2019. годину 

Хоризонтална државна 

помоћ (за истраживање, 

развој и иновације)  

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 50%  
подржаних предузећа  

Програм сарадње науке и 

привреде 

МСП и НИО (у 

виду 

конзорцијума) 

До 500.000 евра 

До 60%, односно 

70% кофинансирање 

од стране Фонда  

- Република Србија/ МПНТР 

- ЕУ ИПА за 2018. годину  

- ЕУ ИПА за 2019. годину 

Хоризонтална државна 

помоћ (за истраживање, 

развој и иновације)  

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 50%  
подржаних предузећа  

Паметни почетак 

Тимови и микро 

предузећа, до 2 

године старости 

До 30.000 евра 
90% одобреног 

буџета 
- Република Србија/ МПНТР 

Државна помоћ мале 

вредности (de minimis) 

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 50%  
подржаних предузећа  

Програм акцелерације - 

Катапулт 
МСП До 300.000 евра 

Улазни грант од 

20.000 до 50.000 евра 

зависно од степена 

развијености 

предузећа и Ко-

инвестирајући грант 

до 300.000 евра 

- Зајам Светске банке за 

„Пројекат акцелерације 

иновација и постицање раста 

предузетништва у Републици 

Србији“ 

Хоризонтална државна 

помоћ (за новоосноване 

учеснике на тржишту) 

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 50%  

подржаних предузећа  

Иновациони ваучери МСП 

До 2.400.000 динара по 

корисника, односно до 

800.000 динара по 

појединачном ваучеру 

До 60% вредности 

услуге 
- Република Србија/ МПНТР 

Државна помоћ мале 

вредности (de minimis) 

Стратегија паметне 

специјализације: најмање 70%  

подржаних предузећа  

Програм 

трансфера 

технологије 

Сет услуга за 

НИО  
НИО  До 20.000 евра 

100%  одобреног 

буџета 
- Република Србија/ МПНТР  

-  
Стратегија паметне 

специјализације 

Доказ 

концепта  
НИО До 20.000 евра 

100%  одобреног 

буџета 
-  

Стратегија паметне 

специјализације 

Фонд фондова    -  Република Србија/ МПНТР -  -  
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ПРИЛОГ 2: Временски оквир реализације јавних позива у оквиру програма у 2022. години 

 

Програм/ Квартал

9. циклус (јавни позив 2020. године)

10. циклус (јавни позив 2021. године)

11. циклус (јавни позив 2021. године)

12. циклус (јавни позив 2021. године)

13. циклус (јавни позив 2022. године)

7. циклус (јавни позив 2020. године)

8. циклус (јавни позив 2021. године)

9. циклус (јавни позив 2021. године)

11. циклус (јавни позив 2022. године)

3. циклус (јавни позив 2019. године)

4. циклус (јавни позив 2021. године)

5. циклус (јавни позив 2021. године)

6. циклус (јавни позив 2021. године)

Сет услуга за НИО

Доказ концепта - 2 циклус

6. циклус (јавни позив 2021. године)

7. циклус (јавни позив 2021. године)

8. циклус (јавни позив 2022. године)

1. циклус (јавни позив 2021. године)

2. циклус (јавни позив 2022. године)

1. циклус (јавни позив 2021. године)

2. циклус (јавни позив 2022. године)

1. циклус (јавни позив 2022. године)

ФАЗА ПРИПРЕМЕ И ТРАЈАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ФАЗА ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРИЈАВА ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

       РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ФОНД ФОНДОВА

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА

ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

2022. година

ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ

ПАМЕТНИ ПОЧЕТАК

КАТАПУЛТ

ПРВИ КВАРТАЛ ДРУГИ КВАРТАЛ ТРЕЋИ КВАРТАЛ ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА
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ПРИЛОГ 3: Финансирање рада Фонда за у 2022. години  

ПРОГРАМ/ ИЗНОС Приходи из буџета у РСД
9
 

Финансирање из ИПА 

средстава у РСД 

1. Оперативни трошкови 125.000.000 - 

2. Програми финансирања које имплементира Фонд за иновациону делатност, укључујући 

припадајуће трошкове процеса одабира на основу међународне експертске рецензије и 

независне Експертске комисије и друге директне трошкове који могу настати у поступку 

реализације програма 

1.425.000.000 - 

3. Уговор о Директном гранту - Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију 

истраживања у малим и средњим предузећима   

ЕУ ИПА 2014
10

 

200.025 ЕУР 249.975 ЕУР 

4. Уговор о Директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности 

малих и средњих предузећа  

ЕУ ИПА 2018 
11

 

1.291.381,25 ЕУР 3.874.143,75 ЕУР 

5. Уговор о Директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности малих и 

средњих предузећа  
ЕУ ИПА 201912 

908.317,80 ЕУР 1.481.992,20 ЕУР 

6. Пројекaт акцелерације иновација и постицања раста предузетништва – SAIGE13 
7.000.000 ЕУР за период од 

2021. до 2024. године 
- 

 

 
9 Износ предвиђен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину (Сл. гласник РС, бр. 110/2021). 
10 Укупан износ суфинансирања Републике Србије по Уговору о Директном гранту - Развој нових производа и услуга од стрене МСП кроз комерцијализацију истраживања износи 2 

милиона евра, док је учешће из ЕУ ИПА 2014 2,5 милиона евра, за трогодишњи пројекат. 
11 Укупан износ суфинансирања Републике Србије по Уговору о Директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа 

износи 5 милиона евра, док је учешће из ЕУ ИПА 2018 15 милиона евра, за четворогодишњи пројекат. 
12 Укупан износ суфинансирања Републике Србије по Уговору о Директном гранту - Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа 

износи 10 милиона евра, док је учешће из ЕУ ИПА 2019 16 милиона евра, за четворогодишњи пројекат. 
13 Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину превиђено је задуживање за Републике Србије од Међународне банке за обнову и развоју, у укупном износу од 43.000.000 евра, 

од чега је компонента коју Фонд имплементира 7.000.000 евра. Наведени износи опредељени су за имплементацију чије трајање је 4 године.  
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