РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАМА
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

ПРОЈЕКАТ КОФИНАНСИРА
ЕВРОПСКА УНИЈА

ПРОГРАМ
РАНОГ РАЗВОЈА
СРБИЈА И ЕУ
ЗА ИНОВАЦИЈЕ
Стартуј. Развијај. Освајај тржишта.
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ПОДРШКА
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ЗАКОЈОМ
КОЈОМ
ИНОВАЦИЈУ
ПОСТОЈИПОТРЕБА
ПОТРЕБАНА
НА
ПОСТОЈИ
ТРЖИШТУ?
ТРЖИШТУ?

Уколикосте
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Уколико
микроили
илимало
малопривредно
привредно
zz микро
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не старије
старије од
од пет
пет година,
година,
не
већинском приватном
приватном ии
уу већинском
већинскомвласништу
власништурезирезивећинском
денатаРепублике
РепубликеСрбијe
Србијe
дената
или
или
тимса
санајвише
највишепет
петчланова
чланова
zz тим

Припремите
Припремите
пројекат
пројекат
трајањудо
до12
12месеци
месеци
zz уутрајању
избило
билокоје
којеобласти
областинауке
наукеиитехнологије,
технологије,
zz из
односноиндустријског
индустријскогсектор
сектор
односно
искориститеподршку
подршкууувисини
висинидо
до80.000
80.000
zz искористите
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(до70%
70%од
одукупно
укупноодобреног
одобреногбуџета
буџета
евра
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Пријавитесе
сепутем
путем
Пријавите
порталаФонда
Фонда
портала
пријавупопуните
попунитена
наенглеском
енглескомјезику
језику
zz пријаву

Бесповратна средства
можете користити за
трошкове
z

људских ресурса

z

опрему и материјал за истраживање и развој

z

пословни простор и подршка пословању

z

екстерне услуге везане за истраживање и
развој

z

трошкови маркетинга, продаје и пословног
саветовања

z

пријаву патента и пратеће трошкове,
сертификације.

РОК за ПРИЈАВУ је

15. март 2022. године
до 15 часова

Средства за реализацију јавног позива
обезбеђена су захваљујући удруженим
средствима Републике Србије и Европске уније из претприступних фондова кроз
пројекат „Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП”.

КАКО ДО
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОДРШКЕ?

Добро се
информишите

z

упознајте се са Приручником и Смерницама
за процену пројеката

z

искористите информативне сесије сваког
четвртка од 13 часова да поставите питања о
детаљима и условима за пријаву

Проверите да
ли испуњавате
следеће
критеријуме

z

део сте или можете да окупите способан и
комплементаран тим

z

ваша идеја има висок потенцијал за успешан
пласман на тржишту и одржив пословни
модел

z

ваше решење има конкурентску предност
у односу на већ постојећа за исту тржишну
потребу

Образложите идеју
- преточите је у
пословни план

z

пројекат и трошкови се планирају за трајање
од највише годину дана

z

најмањи очекивани исход пројеката је
комерцијално употребљив прототип.
У случају да већ имате развијен прототип
очекује се да до краја пројекта развијете
финални производ или услугу

z

интелектуална својина и know-how морају
бити регулисани

Припремите
следећу
документацију
z

пословни план

z

буџет пројекта

z

презентацију пројекта

z

упитник о процени утицаја на животну
средину

z

биографије чланова тима ангажованих на
пројекту

z

финансијски извештаји за последњу годину
(уколико је примењиво)

Сет неопходне документације објављен је на
интернет презентацији Фонда.
SUBMIT
Обратите пажњу на дугме
у супротном ваша пријава неће бити
разматрана.

Контактирајте нас
minigrants@inovacionifond.rs
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