На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени
гласник РС“, број 101/10), Закључка Владе 05 број 401-211/2011-001 од 21. 01. 2011
године о усвајању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање
регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2011.
години и Закључка Владе 05 број: 401-1714/2011-011 од 5. априла 2011. године о

усвајању Програма о изменама и допунама Програма мера о распореду и коришћењу
средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим
предузећима и предузетништву у 2011. години

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру
МЕРE ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ЈАЧАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ
Меру подршке малим и средњим предузећима и предузетницима за јачање
иновативности (у даљем тексту: Мера) спроводи Министарство економије и
регионалног развоја (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном
агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и мрежом
регионалних агенција/центара.
Јавним позивом за доделу бесповратних средстава у оквиру Мере утврђују се
циљеви, намена средстава, начин коришћења средстава и праћење реализације Мере.
Општи циљ Мере јесте подршка развоју културе инвестирања малих и средњих
предузећа, предузетника и задруга (у даљем тексту МСПП) у иновативност ради
повећања конкурентности.
Специфични циљеви Мере су:
1) подршка развоју нетехнолошких и технолошких иновација у МСПП;
2) повезивање МСПП са научноистраживачким организацијама, факултетима,
научно-технолошким парковима и консултантским кућама, као и трансфер
знања и технологије;
3) повећање вредности и обима промета МСПП на домаћем и међународном
тржишту;
4) повећање броја МСПП која инвестирају у иновативне активности.
1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава:
1.1. Корисници бесповратних средстава:

Право на коришћење бесповратних средстава имају:
1) правна лица категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7.
Закона о рачуноводству и ревизији;
2) предузетници који воде двојно књиговодство и
3) задруге.
1.2. Намена бесповратних средстава
Привредни субјекти из тачке 1.1 могу остварити право на суфинансирање дела
оправданих трошкова за следеће иновативне активности:
 развој новог производа или услуге;
 значајно побољшање постојећег производа или услуге;
 увођење новог процеса производње;
 откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију,
регистрован пре датума објављивања Јавног позива;
 нови дизајн производа;
 маркетинг план новог производа/услуге.
1.3. Оправдани трошкови
Министарство ће суфинансирати само трошкове уговорних услуга које ће
домаће научноистраживачке организације, факултети, лабораторије, консултантске
куће и друге фирме и организације пружити у реализацији наведених активности,
односно трошкове куповине права интелектуалне својине када је реч о патентима.
За суфинансирање активности из тачке 1.2. признаће се трошкови:
 израде студије изводљивости;
 трошкови истраживања, техничког знања, материјала и коришћења
инструмената и опреме при изради прототипа производа;
 тестирања/испитивања;
 израде техничке документације за нови производ/услугу/процес;
 откупа патента;
 израде дизајна производа/услуге;
 израде маркетинг плана.
За израду прототипа производа и тестирање/испитивање признаће се трошкови
материјала институције која активност реализује, као и трошкови коришћења опреме
који не могу да буду виши од 30% вредности активности.
Наведени трошкови морају бити изражени у следећем облику:
- трошкови уговорних услуга-цена експерт сата и број потребних сати;
- трошкови материјала-цена материјала и количина потребног материјала и
- трошкови коришћења опреме-цена коришћења опреме по дану и број потребних дана.
Корисник је дужан да помоћ користи за прибављање услуга по тржишним
ценама или уколико је пружалац услуга непрофитни привредни субјекат, по цени која
представља пуне трошкове услуга уз разумну маржу.
1.4. Остали услови
Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти који
испуњавају следеће услове:
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1) да су поднели попуњен пријавни формулар регионалној агенцији/центру са
потребном документацијом у складу са Упутством за спровођење Мере;
2) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
4) да су у већинском домаћем приватном власништву1;
5) да су регистровани на територији Републике Србије;
6) да нису у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама из
члана 2. став 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (објављена у
Упутству за спровођење Мере);
7) да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна
мера забране обављања делатности;
8) да су основани најкасније у 2008. години, односно имају финансијске извештаје
за две последње пословне године;
9) да су у периоду од 01. јануара 2011. године до дана подношења захтева имали
најмање два запослена на неодређено време;
10) да за исте активности нису користили подстицајна средства која потичу из
буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских
организација.
Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних
средстава и то за само једну од понуђених активности.
Суфинансираће се само оне активности које су започете након потписивања
уговора са Националном агенцијом. Све планиране активности, корисници
подстицајних средстава, морају завршити до 01. новембра 2011. године.
2. Финансијски оквир
Привредни субјекти који су се пријавили да буду корисници Мере могу
остварити право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних
активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава привредни
субјекти су обавезна да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу
из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација.
Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити
већи од 1.500.000,00 динара.
Одобрена државна помоћ не сме да пређе износ од 200.000 евра у динарској
противредности по кориснику у току било ког трогодишњег периода.
3. Начин избора и критеријуми за оцењивање
Комисија за оцењивање и селекцију захтева (у даљем тексту Комисија) ће донети
одлуку о избору захтева чији ће трошкови бити суфинансирани на основу следећих
критеријума: квалитет предложене иновативне активности и њен утицај на повећање
конкурентности, улагања у иновативне активности у претходном периоду, претходна
сарадња са НИО, факултетима, лабораторијама, консултантским кућама, кретање
прихода од продаје у претходне две године, промене броја запослених у претходне две
године, предложена висина суфинансирања трошкова иновативне активности из
1

Услов из тачке 4. се не односи на задруге
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сопствених извора, ниво развијености јединице локалне самоуправе на којој је
привредни субјекат регистрован и коришћење средстава по Програму подршке МСП за
јачање иновативности у 2010. години.
Критеријуми су детаљно разрађени у Упутству за спровођење Мере, које се може
преузети на интернет странама Министрства и Националне агенције. Комисија може
извршити додатну верификацију поднете документације и тражити додатне
информације за време оцењивања и селекције захтева, али само од привредних
субјеката који су испунили услове из Јавног позива.
4. Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка, у
складу са Упутством за спровођење Мере, предаје се лично или препорученом поштом
на адресу:
Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље, д.о.о.
Стари корзо 30/3, Пожаревац;
Тел: 012/510-824; 511-823;
e-mail: office@rra-bp.rs;
сајт: www.rra-bp.rs

Рок за подношење пријава је 15. јун 2011. године.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив
Мере подршке МСПП за јачање иновативности у 2011. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са
пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Конкурсна документација неопходна за учешће у Мери, може се преузети на
интернет странама Министарства на адреси: www.merr.gov.rs и Националне агенције на
адреси: www.narr.gov.rs.
5. Обавештење о избору
Национална агенција ће писмено обавестити све учеснике о резултатима Јавног
позива у року до 45 дана од дана затварања конкурса и изабране кандидате позвати да
приступе потписивању Уговора о коришћењу бесповратних средстава, најкасније у
року до 15 дана од дана достављања обавештења.
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