
Опредељена средства  30,000,000.00 РСД

Носиоци Развојна агенција Србије (РАС)

Активан програм Документација по конкурсу

Опис пројекта

Циљ Програма подршке иновативним микро, малим и средњим 
предузећима и предузетницима (у даљем тексту: Програма) је 
унапређење културе инвестирања микро, малих и средњих 
предузећа и предузетника у иновације ради повећања 
конкурентности. Програм ће се реализовати кроз следеће 
активности:

·         побољшање постојећих и развој нових технолошких
процеса;
·         побољшање постојећих и развој нових производа;
·         унапређење постојећег процеса производње;
·         откуп права на домаћи патент/мали патент и 
патентну документацију.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву, у оквиру 
које може конкурисати за  једну пројектну активност.
 
Програмом се могу финансирати и пројектне активности које су 
започете(уговор са Испоручиоцем закључен у текућој години), а 
нису реализоване и плаћене до тренутка објављивања Јавног 
позива.
 
Укупан буџет Програма износи 30.000.000,00 динара.

Критеријуми и услови  

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају микро, мала и 
средња привредна друштва и предузетници ( који воде просто или двојно књиговодство) 
који кумулативно испуњавају следеће опште услове:

•         да је претежна делатност Подносиоца пријаве производња или прерада;
•         да су у већинском домаћем приватном власништву;
•         да су регистровани у АПР  Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;
•         да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
•         да су позитивно пословали у 2016. години;
•         да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
•         да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране обављања
делатности;
•         да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили 
подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне 
покрајине Војводина и буџета ЈЛС;
•         да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за 
доделу државне помоћи.

 
Бесповратна средства се не могу користити за:
1)      заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмова и рата за отплату кредита;
2)      трошкове гаранција, полиса осигурања, камата, трошкова банкарског пословања, 
курсних разлика;
3)      казне, финансијске казне и трошкови судског поступка;
4)      царинске трошкове;
5)      трошкове принудне наплате;
6)      ПДВ;
7)      откуп права на патент чији је носилац права уједно и члан друштва или предузетник, 
односно законски заступник привредног субјекта.

http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-inovativnim-mmspp


 
Износ средстава:
 Расположива средства се одобравају као суфинансирање у висини до 50% оправданих 
трошкова пројектне активности без ПДВ, а у максималном износу до 1.000.000,00 динара.
Обезбеђење:
 
 Није потребно јер се врши рефундација одобрених средстава по завршетку активности и 
пријему документације којом се доказује њена реализација.
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