На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) и члана 1. Уредбе о утврђивању
Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2019.
годину („Службени гласник РС“, бр. 15/19), министар без портфеља задужен за
иновације и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава у оквиру
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОТВАРАЊУ
РЕГИОНАЛНИХ ИНОВАЦИОНИХ СТАРТАП ЦЕНТАРА
Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара (у даљем
тексту: Програм) спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и
технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра), а за реализацију Програма
обезбеђена су средства у износу од 220.000.000,00 динара.
Средства су опредељена за следеће мере:
1. Максималан износ од 25.000.000,00 динара намењен је за изградњу,
доградњу, реконструкцију или адаптацију простора регионалног
иновационог стартап центра у циљу обезбеђења инфраструктурних услова за
рад стартапова.
2. Максималан износ од 20.000.000,00 динара намењен је за опремање
регионалног иновационог стартап центра у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова.
3. Максималан износ од 6.000.000,00 динара намењен је за реализацију
програма рада и управљања регионалним иновационим стартап центром у
циљу обезбеђења одрживости пословања и развојних активности подршке
стартаповима.
Бесповратна средства се могу доделити за пројекте којима се реализују једна, две или
све три мере.
Циљ
Циљ Програма је системско унапређење иновационог екосистема кроз подршку
отварању регионалних иновационих стартап центара који ће обезбедити потребне
услове и једнаке шансе за реализацију и развој иновативних предузетничких идеја у
свим деловима Републике Србије.
Корисници
Право на коришћење бесповратних има oрганизација из иновационог екосистем
(научно-технолошки, индустријски и иновациони паркови, инкубатори, акцелератори и
друге организације и субјекти) којa конкуришe заједно са јединицом локалне
самоуправе на чијој територији ће се пројекат реализовати, испуњава услове
прописане Програмом и докаже да има капацитет:
1) да отвори нови регионални иновациони стартап центар,
2) да своје пословање или део пословања реализују у организационој форми
регионалног иновационог стартап центра.
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Јединица локалне самоуправе може поднети једну пријаву на јавни конкурс. Пријава на
конкурс не може бити заједнички поднета од стране више организација или више
јединица локалне самоуправе.
Намена
Средства за подршку отварању регионалних иновационих стартап центара користе се
за следеће намене:
1) изградња, доградња, реконструкција или адаптација простора стартап центара
тако да се обезбеди простор за заједнички рад (co-working), мултимедијалне и видео
садржаје, предавања, састанке „off-line” и „online”, лабораторије, заједнички простор за
одмор и друге активности,
2) обезбеђење или набавка потребне опреме, намештаја и уређаја неопходних за
рад стартапова,
3) техничко и структурно умрежавање регионалних иновационих стартап
центара, других организација препознатих у иновационом екосистему и универзитета,
факултета и других образовних установа,
4) набавка садржаја у смислу финансирања предавања (обуке, едукације од
стране искусних експерата и сл.), менторства и других догађаја којима се стартаповима
обезбеђује знање (meetups, hackatons и сл.), приступ изворима финансирања,
рачуноводствене и правне услуге и др,
5) набавка услуге управљања стартап центром од стране менаџмента са
претходним искуством у развоју и управљању предузетничким подухватима, стартап
центрима, иновационим центрима и другим организацијама или пројектима
успостављања истих.
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 пријава и праћење реализације Програма 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 потписан од стране овлашћених
представника организације и јединице локалне самоуправе - Образац пријаве,
2) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или надлежног привредног
суда,
3) Оснивачки акт (оверена фотокопија),
4) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне филијале Пореске
управе да је организација измирила све обавезе по основу пореза и доприноса
закључно са датумом објављивања јавног конкурс,
5) оригинал или оверена копија потврде надлежног органа локалне самоуправе
да је организација измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са
датумом објављивања јавног конкурса,
6) оригинал или оверена копија потврде надлежног органа да организацији у
последњој години пре објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна мера
забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса,
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7) штампану потврду са интернет странице Народне банке Србије да рачуни
организације и јединице локалне самоупрaве нису у блокади oд 1. јануара 2019. године,
8) оригинал или оверена копија потврде Агенције за привредне регистре или
надлежног суда да над организацијом није покренут стечајни поступак или поступак
ликвидације, издата након објављивања конкурса,
9) Изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији додељена у текућој
фискалној години и у претходне две фискалне године,
10) потписан доказ да је организација пружала успешну подршку стартап
компанијама или предузетничким иницијативама у претходном периоду (извештај о
претходно реализованим активностима, као и писма препоруке, рецензије и др.
активности),
11) оверен и потписан доказ да је простор у којем ће се реализовати пројекат дат
на коришћење за намену регионалног иновационог стартап центра на период од
најмање три године,
12) оригинал или оверена копија потврде надлежног органа или други доказ да
је површина простора у којем ће се реализовати пројекат најмање 150 m²,
13) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ структуре
трошкова на пројекту са назначеним сопственим средствима које организација и / или
јединица локалне самоуправе улажу у пројекат,
14) потписана детаљна динамика реализације пројекта (гантограм),
15) потписан детаљан програм рада, односно план активности регионалног
иновационог стартап центра за период од годину дана, са мерљивим ефектима
програма,
16) дозвола надлежног органа за извођење радова за изградњу, доградњу,
реконструкцију или адаптацију простора за регионални иновациони стартап центар
(оверена копија),
17) оверен и од стране одговорних лица (овлашћено лице и одговорни
пројектанти) потписан пројекат за извођење (пројекат архитектуре, пројекат
конструкције, пројекат водовода и канализације, пројекат електро-енергетских
инсталација, пројекат телекомуникација и сигналних инсталација (телефонске и
рачунарске мреже, структурне и аутономне Wi-Fi мреже, видео-конференцијског
система са могућношћу интегрисања система са другим системима), пројекат грејања,
вентилације и климатизације, пројекат заштите од пожара, пројекат дојаве и гашења
пожара) за потребе изградње, доградње, реконструкције или адаптације простора
регионалног иновационог стартап центра,
18) оверен и од стране одговорних пројектаната потписан детаљан предмер и
предрачун радова за грађевинске и грађевинско-занатске радове и остале
инсталатерске радове потребне за изградњу, доградњи, реконструкцију или адаптацију
простора и његово привођење намени у складу са пројектом на основу кога је добијена
дозвола за извођење радова за реконструкцију или адаптацију простора и одговарајућег
пројекта за извођење радова,
19) оверена и потписана од стране одговорног лица и одговорног пројектанта
ентеријера детаљна спецификација опреме за потребе опремања простора, са
наведеним карактеристикама опреме и листом са минимум три потенцијална понуђача
који испуњавају захтеване карактеристике опреме, за сваку од наведених позиција
опреме – вендор листа, као и тржишна процена вредности опреме,
20) 3Д приказ са минимум 10 фотографија које реално приказују планирани
стартап простор са опремањем,
21) резиме пројекта (преферирано у „ppt” формату).
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Напомена:
Уз пријаву која се односи на меру из тачке 1. Програма (изградња, доградња,
реконструкција или адаптација простора регионалног иновационог стартап центра у
циљу обезбеђења инфраструктурних услова за рад стартапова) доставља се
документација из тачака 1) - 21).
Уз пријаву која се односи на меру из тачке 2. Програма (опремање регионалног
иновационог стартап центра у циљу обезбеђивања техничко-технолошких услова за
рад стартапова) не доставља се документација из тачака 16), 17) и 18).
Уз пријаву које се односи на меру из тачке 3. Програма (реализација програма рада
и управљања регионалним иновационим стартап центром у циљу обезбеђења
одрживости пословања и развојних активности подршке стартаповима) не доставља се
документација из тачака 16), 17), 18) и 19), док је за тачку 20) потребно доставити
фотографије простора без 3Д приказа.
У случају да је простор у којем ће се реализовати пројекат у власништву јединице
локалне самоуправе, доказ из тачке 11) може да представља уговор између
организације и јединице локалне самоуправе или други одговарајући акт надлежног
органа јединице локалне самоуправе којим се потврђује да је простор дат на
коришћење за потребе регионалног иновационог стартап центра на период од најмање
годину дана, као и да ће се, у случају одобрења средстава за реализацију пројекта,
наведени период продужити на три године.
Трајaње Конкурса и начин достављања пријаве
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 коверти са назнаком „Пријава за конкурс – средства за подршку отварању
регионалних иновационих стартап центара”, 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 startapcentri@inovacije.gov.rs, са
назнаком „Пријава за конкурс – средства за подршку отварању регионалних
иновационих стартап центара”.
Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.
Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара и Пријавни
формулар (Образац пријаве) доступни су за преузимање на интернет страници
Кабинета министра www.inovacije.gov.rs.
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