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ОД 2011

ЗАХВАЉУЈУЋИ

ПОДСТИЧЕ И ПОДРЖАВА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

УНАПРЕЂУЈЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ИСТРАЖИВАЊА, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И
ПРИВРЕДЕ

КОНКУРЕНТНА ПРИВРЕДА ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА



Шта радимо?
М ф ј ј ј јМи пружамо финансијску подршка за реализацију развојних пројеката, односно за креирање
иновативних производа, услуга и технологија за којим постоји потреба на тржишту
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За мала и средња предузећар д р ду

2011 2012 2021 2021

Програм раног 
развоја

Програм 
суфинансирања 

иновација
Паметни почетак

Програм 
акцелерације 
предузећа

2011 2012 2021

• До 80.000 евра
• 70% укупно 
одобреног буџета

• До 300.000 евра
• 70%, односно 60% 
укупно одобреног 
б

• До 30.000 евра
• 85% укупно 
одобреног буџета

• Менторска и 
финансијска 
подршка за две 
групе предузећа: у 

• Микро и мало 
предузеће до 5 
година старости или 
тим 

буџета
• Микро, мало или 
средње предузеће 

• Пројекти до 24

• Микро и мало 
предузеће до 3 
година старости 
или тим 

ру р ду у
раног фази и у фази 
раста 

• Пројекти до 12 
месеци трајања

р ј д
месеци трајања

• Royalty компонента
• Пројекти до 6
месеци трајања



За сарадњу малих и средњих предузећа 
и научноистраживачких организација За научноистраживачке организације

2016 2017 2019 2016

и научноистраживачких организација у ј

Програм сарадње 
науке и привреде

Иновациони 
ваучери

Доказ концепта
Програм 
трансфера 
технологије

2016 2017 2019

• До 300.000 евра
• 70%, односно 60% 
укупно одобреног 
б

• До 800.000 динара
• 60% укупно одобреног 
буџета

• До 20.000 евра
• Пружање пословне 
подршке 

• Идентификовање 
истраживања са 
комерцијалним 
потенцијалом 

буџета
• Конзорцијум (микро, 
мало или средње 
предузеће и 
научноистраживачка

• Микро, мало или 
средње предузеће 

• За коришћење услуга 
научноистраживачких 

• Пројекти до 12 
месеци трајања 

• До 50.000 евра

научноистраживачка 
организација) 

• Пројекти до 24 
месеци трајања 

у р
организација 

• Пројекти до 6 месеци 
трајања 



Како се одобравају средства?д р ју р д
 За Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде:

 Техничка рецензија од стране међународних рецензенатај ђу

 Инвестиционо-техничка процена од стране независне петочлане међународне експертске 
комисије

 Презентација финалиста пред експертском комисијом

 Ваучери – обрада по времену пристизања пријаве

 Трансфер технологије – стално отворен

 Доказ концепта – трочлана комисија и независни међународни технички рецензенти

Пријава пројеката: електронски, путем Портала Фонда у предефинисаним обрасцима



РезултатиРезултати

Број 
одобрених

Укупна 
вредност Износ Развијено је 296 нових производа/услуга

Програм
одобрених 
пројеката за 

финансирање/ 
ваучера

вредност 
пројеката/ 
ваучера 
(ЕУР)

Фондовог 
финансирања 
(ЕУР)

Програм раног развоја 177 17,3 M 13 M

Развијено је 296 нових производа/услуга 
високе додате вредности

Програм суфинансирања 
иновација 50 19,8 M 12,1 M

Програм сарадње науке и 
привреде 48 17,8 M 11,7 M

Ук о 1 275 54 9 M 36 8 M

На тржишту је присутно 126 нових 
производа/услуга

Укупно 1 275 54,9 M 36,8 M
Иновациони ваучери 632 4,2 M 3,2 M
Програм трансфера 
технологије 27 0,58 M 0,58 M

Доказ концепта 93 1,75 M 1,75 M

По основу развијених 
производа/услуга остварен је приход 
од 12,5 милиона евра

Covid-19 позив 12 0,55 M 0,47 M
Укупно 2 764 5,96 M 5,96 M
Укупно (1+2) 1.039 62 M 42,8 M

Поднето је 118 патентних пријава

*Кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде. Узети су у обзир и резултати пројекта који су још увек у 
имплементацији. 





Где нас можете наћи?Где нас можете наћи?

Вељка Дугошевића 54/Б4/I спрат БеоградВељка Дугошевића 54/Б4/I спрат, Београд
(Научно технолошки парк „Београд“)

+381 11 655 56 96
office@inovacionifond.rs
@SrbInnov 
www.inovacionifond.rs


