Република Србија
Кабинет министра без портфеља задуженог
за иновације и технолошки развој
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава у оквиру
ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Програм за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва (у
даљем тексту: Програм), спроводи Кабинет министра задуженог за иновације и
технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра), а за реализацију Програма
обезбеђења су средства у износу од 52.029.000,00 динара
Средства су опредељења за следеће мере:
1. Максималан износ од 26.014.500,00 динара намењен је за планирање, израду
и спровођење промотивне кампање о значају развоја иновација и
иновационог предузетништва, на националном и локалном нивоу.
2. Максималан износ од 10.405.800,00 динара намењен је за организацију
манифестација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и
иновационог предузетништва.
3. Максималан износ од 5.000.000,00 динара намењен је за израду и
спровођење програма менторства и обука чији је циљ промоција иновација у
функцији подизања ефикасности и унапређења процеса рада у предузећима и
другим субјектима у Републици Србији.
4. Максималан износ од 5.405.800,00 динара намењен је за израду и
спровођење истраживања о стању, проблемима и перспективама иновационог
екосистема у Републици Србији.
5. Максималан износ од 5.202.900,00 динара намењен је за израду штампаних
и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији и популаризацији
иновација и иновационог предузетништва у широј популацији.
Опредељена средства се додељују у складу са правилима за доделу државне помоћи
мале вредности, а све активности које су предвиђене Програмом морају бити
спроведене до краја 2018. године.
Циљ
Општи циљ Програма је информисање јавности, универзитетске, академске, научноистраживачке и пословне заједнице, а пре свега младих, о активностима Владе
Републике Србије која путем системских мера и решења подржава развој технолошких
и друштвених иновација, иновационог екосистема, иновационог предузетништва и
иновационе инфраструктуре.
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Крајњи циљ Програма је остварење континуираног доприноса у развоју одрживе
предузетничке културе у Србији, раст конкурентности Републике Србије и изградња
економије засноване на иновацијама и знању.
Реализацијом Програма Република Србија настоји да подстакне грађане, а посебно
младе, да размишљају на предузетнички начин, као и да их охрабри да у већој мери
оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније.
Корисници
Право на коришћење бесповратних средстава имају организације које конкуришу
заједно са јединицом локалне самоуправе, а које својим искуством у предметној
области, као и техничким, кадровским и експертским капацитетима, могу да обезбеде
успешну реализацију мерa за чије спровођење су намењена средства из овог програма.
Намена
Средства намењена за промоцију и популаризацију иновација и иновационог
предузетништва користе се за следеће намене:
1.
Израду и спровођење кампање за промоцију и популаризацију иновација и
иновационог предузетништва у средствима јавног информисања (израда
креативних решења, продукција ТВ емисија, оглашавање у електронским и
штампаним медијима и сл.)
2.
Организацију манифестација са циљем промоције и популаризације иновација и
иновационог предузетништва у Републици Србији (организација конференција,
округлих столова, радионица, предавања и сл.)
3.
Израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ промоција
иновација у функцији подизања ефикасности и унапређења процеса рада у
предузећима и другим субјектима у Републици Србији
4.
Израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и перспективама
иновационог екосистема у Републици Србији (спровођење теренских и
телефонских истраживања, фокус група и сл.)
5.
Израду мултимедијалних и штампаних публикација којима се промовишу
иновације и иновационо предузетништво (израда плаката, брошура, летака,
видео материјала и сл.).
Избор пријава
Избор пријава вршиће се на основу испуњености услова предвиђених Програмом.
Формалну исправност документације и испуњеност услова за доделу средстава
утврђује Комисија за оцену понуда и праћење реализације пројекта коју образује
министар и на чији предлог министар доноси Одлуку о додели средстава након чега се
са изабраном организацијом и јединицом локалне самоуправе потписује уговор.
Пријава
Пријава мора да садржи следећу документацију:
1.
Правилно попуњен пријавни формулар, оверен и потписан од стране
овлашћеног представника организације и јединице локалне самоуправе –
Образац пријаве (преузима се са интернет странице Кабинета министра
www.inovacije.gov.rs)
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13.

Извод са интернет странице Републичког завода за статистику којим се доказује
да јединица локалне самоуправе са којом организација заједно конкурише за
средства има преко 200.000 становника
Извод из Агенције за привредне регистре којим се потврђује да је пословно
седиште организације регистровано на територији јединице локалне самоуправе
са којом се заједнички конкурише
Оснивачки акт (оверена фотокопија)
Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је организација
измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом
објављивања јавног позива
Оригинал потврде надлежног органа јединице локалне самоуправе да је
организација измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са
датумом објављивања јавног позива
Оригинал потврде надлежног органа да организацији у последњој години пре
објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања
делатности – издата након објављивања конкурса
Потврда да рачун организације није у блокади oд 01. јануара 2018. године –
издата након објављивања конкурса
Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над
организацијом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
издата након објављивања конкурса
Оверену и потписану изјаву овлашћеног представника организације о
пословним капацитетима предлагача пројекта која обавезно садржи: податак о
датуму оснивања организације, податак о годишњем финансијском билансу
организације, податак о укупном броју запослених, листу стручних референци
организације
Оверен и потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском
динамиком спровођења предметних активности
Оверен и потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ
структуре, динамике реализације и трошкова пројекта
Презентација предложеног пројекта.

Напомена:
Уз пријаву која се односи на меру из тачке 3. Програма, документ из тачке 10.
треба да садржи и податак о запосленим и ангажованим експертима за област
иновација.
Уз пријаву која се односи на мере из тачки 2, 4. и 5. Програма, документ из тачке
10. треба да садржи и податке о техничкој опремљености организације за реализацију
циљева исказаних у пројекту.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију, а која се може
прибавити из службених евиденција које се воде у складу са законом, Кабинет
министра ће прибавити наведену документацију по службеној дужности у законом
прописаним роковима. Комисија за оцену понуда и праћење реализације пројекта ће
по приспећу неопходне документације разматрати пријаву достављену на конкурс.
Пријаве које не буду садржале наведену документацију сматраће се непотпуним.
Трајење Конкурса и начин достављања пријаве
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Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава
опредељених Програмом.
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се препорученом
поштом, у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за конкурс –
средстава за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва”,
са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте, на адресу:
Влада Републике Србије
Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Немањина 11
11000 Београд
Скенирана пријава и пратећа документација се након формалног пријављивања на
конкурс достављају Кабинету министра на мејл адресу konkurs@inovacije.gov.rs, са
назнаком „Пријава за конкурс – средстава за промоцију и популаризацију иновација и
иновационог предузетништва ”.
Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.
Програм за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва и
Пријавни формулар (Образац пријаве) доступни су за преузимање на интернет
страници Кабинета министра www.inovacije.gov.rs, док се за сва питања у вези са
реализацијом Конкурса заинтерсовани могу обратити на број телефона 011 3617 587.
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