Саопштење за јавност
Подршка предузећима и кластерима
Министарство економије и регионалног развоја објавило је данас јавне
позиве за бесповратна средства за подршку развоју иновативних кластера и
подршку малим и средњим предузећима и предузетницима (МСПП) за јачање
иновативности. Мере подршке развоју иновативних кластера и МСПП за
јачање иновативности Министарство спроводи у сарадњи са Националном
агенцијом за регионални развој и мрежом регионалних агенција.
Циљеви мера подршке развоју иновативних кластера су јачање
капацитета предузећа за технолошки развој и иновације кроз партнерство
међу предузећима и успостављање стратешког партнерства ради раста
специјализације. Бесповратна средства треба да допринесу и повећању
обима и вредности промета предузећа на домаћем и међународном тржишту,
као и успостављању сарадње са кластерима у региону и припреми за
заједничке пројекте. За новоосноване иновативне кластере предвиђена су
бесповратна средства од 200.000 динара до максимално два милиона, а за
постојеће кластере од минимално милион до максимално десет милиона
динара.
Рок за подношење пријава је 16. јул 2011. године, пријаве се предају лично
или препорученом поштом најближој регионалној агенцији.
Заинтересовани информације могу добити у Регионалној развојној агенцији
„Браничево-Подунавље“, Стари корзо 30/3, Пожаревац или на бројеве
телефона 012/510 824; 511 823 или путем е-маила office@rra-bp.rs
Мере подршке МСПП за циљ имају подршку развоју иновација, повезивање
МСПП са научним институцијама и трансфер знања, повећање вредности и
обима промета МСПП на тржишту и раст броја МСПП која улажу у иновативне
активности. Право на коришћење бесповратних средстава имају мала и
средња предузећа, предузетници који воде двојно књиговодство и задруге.
Износ бесповратне помоћи за МСПП, не може бити мањи од 100.000 динара
ни већи од милион и по.
Рок за подношење пријава је 15. јун 2011. године, пријаве се предају лично
или препорученом поштом најближој регионалној агенцији.
Заинтересовани информације могу добити Регионалној развојној агенцији
„Браничево-Подунавље“, Стари корзо 30/3, Пожаревац или на бројеве
телефона 012/510 824; 511 823 или путем е-маила office@rra-bp.rs
За оба јавна позива важи да привредни субјекти који се пријаве могу да
остваре право на суфинансирање до 50 одсто трошкова, без пореза на
додату вредност.

