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: 4011714/2011-011 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
МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА
Меру подршке
развоју иновативних кластера (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 повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и
предузетника, њиховим повезивањем у кластере и јачање сарадње малих и средњих предузећа и
предузетника са научно-истраживачким организацијама кроз јачање капацитета предузећа за
технолошки развој и иновације.
Специфични циљеви Мере су:
1) јачање капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз активан партнерски
однос између предузећа и научно-истраживачких организација и њиховим укључивањем у
пројекте са комерцијалним циљевима;
2) успостављање стратешког партнерства са циљем пораста специјализације, развоја
материјалних и људских ресурса и инфраструктуре значајних за пораст продуктивности;
3) повећање вредности и обима промета предузећа и предузетника на домаћем и
међународном тржишту;
4) успостављање сарадње са кластерима у региону и припрема за израду заједничких
пројеката.
1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава:
1.1. Корисници бесповратних средстава:
Право на коришћење бесповратних средстава имају иновативни кластери, односно правнa
лица која управљају овим кластерима и која су одговорна за управљање пословним простором,
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објектима и активностима иновативних кластера у погледу њиховог коришћења и приступа, а
који:
1. су уписани у Регистар удружења Агенције за привредне регистре;
2. имају најмање 12 активних чланова (најмање девет привредних друштава, предузетника и
најмање три институције за подршку: носиоце иновационе делатности према Закону о
иновационој делатности, образовне или друге институције);
3. имају за чланове минимум 60% малих и средњих предузећа и предузетника и бар једну
научно-истраживачку организацију.
У случају дa је корисник државне помоћи велики привредни субјекат, тај субјекат мора да
докаже подстицајне ефекте у складу са следећим критеријумима: повећање обима пројекта,
проширење области деловања, бржа реализација пројекта и повећање укупног износа за
истраживање, развој и иновације.
1.2. Намена бесповратних средстава
Meром се средства додељују за пројекте:
1) новооснованим иновативним кластерима у почетној фази рада, који су регистровани после
01. јуна 2009. године;
2) постојећим иновативним кластерима - у развојној фази рада.
Пројектне активности које су предмет финансирања су:
За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази рада:
1) оперативни трошкови канцеларије кластера за активности повезивања чланица:
- интерно повезивање чланица (развој заједничке визије и циљева - стратешких и
оперативних, успостављање унутрашње структуре, анализа потреба за обукама, размена
информација, заједничко истраживање тржишта, координирана набавка)
- екстерно повезивање (маркетинг кластера и региона, помоћ при инвестирању, информације
о тржишту, тражење партнера, подршка повезивању у ланцу добављача, међународне
мреже)
- привлачење нових чланова;
2) трошкови организације:
- програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за упознавање са техничким
прописима који се примењују на тржишту ЕУ, релевантним за област пословања кластера.
- семинара и конференција којима се подстиче размена знања, повезивање чланова кластера
и промоција кластера.
За постојеће иновативне кластере – у развојној фази рада:
1) трошкови развоја заједничких услуга кластера (заједничко истраживање тржишта,
заједнички наступ на тржишту, координирана набавка, помоћ при
инвестирању,
информације о тржишту, тражење партнера, подршка повезивању у ланцу добављача,
међународне мреже, приступ финансијама)
2) трошкови израде студија изводљивости и другу пројектно техничку документацију за
заједничке инфраструктурне пројекте
3) трошкови израде и/или реализације заједничких иновативних пројеката који се односе на
развој нових или знатно побољшаних производа, процеса или услуга уз учешће најмање 3
чланице кластера
4) трошкови израде и испитивања прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење
и тестирање новог процеса производње;
5) трошкови заштите интелектуалне својине, откупа права на патент и патентну
документацију;
6) трошкови организације програма усавршавања, специјализованих обука, радионица за
упознавање са техничким прописима који се примењују на тржишту ЕУ;
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трошкови организације конференција којима се подстиче размена знања, повезивање
чланова кластера и промоција кластера.
За тачке 2) до 5), оправдани трошкови покривају: трошкове особља (истраживачи, техничари
и друго помоћно особље) у мери у којој раде на пројекту; трошкове инструмената и опреме у
обиму у коме се користе за пројекат; трошкове уговорних истраживања, техничког знања и
патената који су купљени или лиценцирани од трећих лица по тржишним ценама, уколико је
трансакција извршена у конкурентним условима, и трошкови саветодавних и сличних услуга
уколико се користе искључиво за делатност истраживања; додатне режијске трошкове настале
директно као резултат истраживачке делатности; друге оперативне трошкове пословања,
укључујући трошкове материјала, потрошне робе и производа насталих директно као резултат
истраживачке делатности.
7)

1.3. Остали услови
Право на коришћење бесповратних средстава имају иновативни кластери који испуњавају
следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар одговарајућој 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 предузећа, чланови кластера у већинском домаћем приватном власништву,
регистровани на територији Републике Србије;
5) да предузећа, чланови кластера 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);
6) да за исте активности нису користили подстицајна средства која потичу из буџета
Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација.
Иновативни кластери могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то
само за почетну фазу рада или за развојну фазу рада.
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
Иновативни кластери који су се са својим пројектима пријавили да буду корисници Мере
могу да остваре право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова активности на пројектима,
без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава су обавезни да финансирају из
сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне
самоуправе или донаторских организација. За новоосноване иновативне кластере – у почетној
фази рада минимални износ који се додељује по захтеву je 200.000 динара, а максимални 2.000.000
динара. За постојеће иновативне кластере - у развојној фази рада минимални износ који се
додељује по захтеву je 1.000.000 динара, а максимални 10.000.000 динара.
3. Начин избора и критеријуми за оцењивање
Комисија за оцењивање и селекцију захтева (у даљем тексту Комисија) ће донети одлуку о
избору пројеката чији ће трошкови бити суфинансирани на основу следећих критеријума:
1) за новоосноване иновативне кластере у почетној фази рада: профил кластера, резултати
компанија чланица и истраживачко развојни резултати кластера;
2) за иновативне кластере у развојној фази рада: заједничке активности кластера, профил
кластера, резултати компанија чланица и истраживачко развојни резултати кластера;
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3) за пројекате новооснованих и кластера у развојној фази рада: финансијски и оперативни
капацитет, релевантност, методологија, одрживост и буџет и трошковна ефикасност.
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 следећу адресу:

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље, д.о.о.
Стари корзо 30/3, Пожаревац;
Тел: 012/510-824; 511-823;
e-маил: office@rra-bp.rs;
сајт: www.rra-bp.rs

Рок за подношење пријава је 16. јул 2011. године.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни оглас Мере
подршке развоју иновативних кластера у 2011. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом
пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Комплетна документација неопходна за учешће у Мери, може се преузети на интернет
странама Министарства на адреси: klasteri.merr.gov.rs, 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 од 15 дана од
достављања обавештења.
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