Опредељена средства
Носиоци
Активан програм

60,000,000.00 РСД
Развојна агенција Србије (РАС)
Документација по конкурсу
Кроз овај Програм обезбеђује се институционална подршка
микро, малим и средњим предузећима, предузетницима,
кластерима и удружењима који су извозно орјентисани и који
желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.
Програмом су обухваћене активности које се односе на излазак
српске привреде на нова тржишта, на повећање извозне
конкурентности, односно повећање вредности извоза и броја
извозника кроз организацију сајамских наступа у иностранству и
компанијских мисија на секторском принципу.
Програм се састоји из 2 компоненте:

Опис пројекта

Компонента 1 – Индивидуални наступи на међународним
сајмовима у иностранству:
Ова компонента је намењена ММСП који желе да представе
своје производе на међународним сајмовима у иностранству у
циљу повећања прихода извозом.
За реализацију ове компоненте обезбеђено је 40.000.000,00
РСД.
Компонента 2 – Организација компанијских мисија у
иностранству:
Ова компонента је намењена пројектима које предлажу РРА,
привредне коморе, удружења, кластери, НВО и др. а који су
намењени организацији компанијских мисија на циљаним
иностраним тржиштима.
Под компанијском мисијом у иностранству сматра се заједнички
одлазак домаћих ММСПП из истог сектора или ланаца вредности
у циљану земљу, ради одржавања састанака са привредним
субјектима и организацијама из земље домаћина у циљу уласка
или повећања удела на том тржишту.
За реализацију ове компоненте обезбеђено је 20.000.000,00
РСД.

Критеријуми и услови
Компонента 1: за доделу бесповратних средстава као подносиоци пријава могу да
конкуришу правна лица категорисана као микро, мала и средња правна лица у складу са
чланом 6. Закона о рачуноводству и предузетници који воде пословне књиге по систему
двојног књиговодства, који годишње финансијске извештаје достављају Агенцији за
привредне регистре на обраду и којима je претежна делатност производња или прерада.
Под оправданим трошковима сајамских активности подразумевају се трошкови закупа и
изградње излагачког простора, административни трошкови (уписнина), техничке услуге
(прикључак, утрошак воде и електричне енергије), израда промотивног материјала и
организација узвратних посета. Сајам за који подносилац пријаве подноси захтев мора да
буде међународног карактера и одржава у иностранству и да на њему учествују предузећа
из најмање 5 земаља. Такође, неопходно је да се сајам одржава у континуитету најмање 3
године.
Суфинансира се до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ
који се додељује за ову компоненту је 1.000.000,00 динара.

Средства се не могу користити за:
•
пројектне активности које су усмерене ка секторима: дуванска индустрија;
организација игара на срећу; производња и продаја оружја и војне опреме; трговина и
примарна пољопривредна производња;
•
пројекти који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и
обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
•
пројекти који су повезани са политичким партијама;
•
пројекти који се већ финансирају од средстава државне помоћи;
•
пројекти усмерене на донације у добротворне сврхе.
Компонента 2: за доделу бесповратних средстава као подносиоци пријава могу да
конкуришу удружења (кластери, НВО), регионалне развојне агенције и привредне коморе.
Да би се предлог пројекта признао као компанијска мисија, потребно је: да у њој учествује
минимум 3 домаћа ММСПП из истог сектора или ланца вредности; да су посете и састанци
унапред – договорени са компанијама из истог сектора или ланца вредности коме припадају
и домаће компаније; да су наведене стране компаније и организације учеснице на
састанцима и да је утврђено место и време одржавања састанака.
Под оправданим трошковима подразумевају се припрема и реализација путовања;
организовање пословних састанака; организовање посете привредних субјеката и
организацијама које могу бити партнери учесницима компанијске мисије и израда (дизајн и
штампа) промотивног материјала.
Суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ који
се додељује за ову компоненту је 1.000.000,00 РСД.
Средства се не могу користити за:
•
пројекте у вези са дуванском индустријом, организацијом игара на срећу,
производњом и продајом оружја и војне опреме, трговином, финансијским сектором и
примарном пољопривредном производњом;
• пројекте који спадају под опште активности надлежних државних институција или
служби државне управе, укључујући и локалне самоуправе;
• пројекте који се већ финансирају од средстава државне помоћи;
• хуманитарне активности;
• пројекте повезане са политичким странкама.
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