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
СУФИНАНСИРАЊА
ИНОВАЦИЈА
СРБИЈА И ЕУ
ЗА ИНОВАЦИЈЕ
Стартуј. Развијај. Освајај тржишта.

ПОТРЕБНА ВАМ
ЈЕ ПОДРШКА ЗА
КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈУ
ИСТРАЖИВАЊА И
РАЗВОЈА?
Уколико сте
z

микро, мало или средње предузеће, основано у Србији, у већинском приватном власништву
и

z

предузеће које послује са
добитком, минимални годишњи
пословни приход од 200.000 евра

Припремите
пројекат
z

у трајању до 24 месеци

z

из било које области науке и технологије,
односно индустријског сектор

z

искористите подршку у висини до 300.000
евра (до 70% од укупно одобреног буџета
пројекта за микро и мала предузећа и 60% за
средња предузећа)

Пријавите се путем
портала Фонда
z

пријаву попуните на енглеском језику

Бесповратна средства
можете користити за
трошкове

z

људских ресурса

z

опреме и материјала за истраживање и развој
пословног простора и подршка пословању

z

стручних консултанта за истраживање и
развој

z

стручних услуга за развој пословања

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 способног и квалификованог тима

z

ваша иновација има висок потенцијал за успешан пласман на тржишту

z

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

Креирајте
Креирајте
пословни
пословниплан
план

zz пројекат
пројекатиитрошкови
трошковисе
сепланирају
планирајузазатратра-

јање
јањеод
оддве
двегодине
године
zz најмањи
најмањиочекивани
очекиваниисход
исходпројеката
пројекатајеје

комерцијално
комерцијалноупотребљив
употребљивпрототип
прототипили
или
пилот
пилотостварен
остваренпо
позавршетку
завршеткуразвоја
развоја
пројекта,
пројекта,ааууслучају
случајуда
давећ
већимате
иматеразвијен
развијен
прототип
прототипочекује
очекујесе
седа
дадо
докраја
крајапројекта
пројекта
развијете
развијетефинални
финалнипроизвод
производили
илиуслугу
услугу
zz интелектуална
интелектуалнасвојина
својинаииknow-how
know-howморају
морају

бити
битирегулисани
регулисани

Припремите
Припремите
следећу
следећу
документацију
документацију
zz пословни
пословниплан
план
zz буџет
буџетпројекта
пројекта
zz презентацију
презентацијупројекта
пројекта
zz финансијска
финансијскапредвиђања
предвиђања
zz упитник
упитникоопроцени
процениутицаја
утицајана
наживотну
животнусресре-

дину
дину
zz биографије
биографијечланова
члановатима
тимаангажованих
ангажованихна
на

пројекту
пројекту(највише
(највишепет)
пет)
Сет
Сетнеопходне
неопходнедокументације
документацијеобјављен
објављенјејена
на
интернет
интернетпрезентацији
презентацијиФонда.
Фонда.

SUBMIT
SUBMIT
Обратите
Обратитепажњу
пажњуна
надугме
дугме
уусупротном
супротномваша
вашапријава
пријаванеће
нећебити
бити
разматрана.
разматрана.

Контактирајте
Контактирајтенас
нас
matching.grants@inovacionifond.rs
matching.grants@inovacionifond.rs

Ова публикација је настала уз финансијску
подршку Европске уније. Садржај публикације
изражава искључиво становишта, мишљења и
ставове Фонда за иновациону делатност и не
изражава нужно ставове и мишљења Европске уније.

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54/Б4/II спрат
(Научно-технолошки парк Београд)
Београд, Србија
+381 11 655 56 96
office@inovacionifond.rs
www.inovacionifond.rs

