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Документација по конкурсу

Опис пројекта

КОМПОНЕНТА 1 – Подизање капацитета ММСПП за пословање и 
менаџмент
Ова Компонента је намењена микро, малим, средњим привредним 
друштвима и предузетницима који имају потребу да повећају 
конкурентност, унапреде и прилагоде своје производе захтевима 
међународног и домаћег тржишта и подигну људске капацитете у циљу 
ефикаснијег пословања.
КОМПОНЕНТА 2 – Подршка умрежавању привредних субјеката
Ова Компонента је намењена удружењима (кластери, пословна 
удружења), пословним инкубаторима и задругама.
Развојна агенција Србије кроз ову компоненту подстиче пословно 
удруживање и креирање ланаца вредности у циљу заједничке производње.
КОМПОНЕНТА 3 – Подршка креирању ланаца добављача
Ова компонента је намењена микро, малим, средњим привредним 
друштвима и предузетницима који су или желе да буду део ланца 
добављача.
Пројекат подносе најмање два ММСПП која су будући/постојећи 
добављачи једном привредном субјекту (купцу).

Критеријуми и 
услови

 

Критеријуми и услови
 
Право на учешће у Компоненти 1 и коришћење бесповратних средстава имају ММСПП 
који кумулативно испуњавају следеће услове:
·                              да је претежна делатност ММСПП производња или прерада 
(испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су 
регистровани у АПР). Изузетно, у случају да се претежна шифра делатности ММСПП 
односи на делатности које су искључене овим програмом, а Подносилац пријаве се бави 
производњом или прерадом потребно је да достави одговарајуће доказе, а на основу чега 
ће Комисија оценити испуњеност овог услова;
·                              да су у већинском домаћем приватном власништву;
·                              да су регистровани у АПР Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;
·                              да су позитивно пословали у 2016. години;
·                              да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две
                 године;
·                              да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
·                              да им у претходне две године није изречена мера забране обављања 
делатности;
·                              да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
·                              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 помоћ.
 

 Компонента 1 30.000.000,00 динара

Компонента 2 40.000.000,00 динара

Компонента 3 30.000.000,00 динара

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


Право на учешће у Компоненте 2 и коришћење бесповратних средстава имају кластери, 
пословна удружења, задруге и пословни инкубатори који испуњавају следеће опште 
услове:
·                           да су регистровани у АПР Републике Србије пре 01.01.2016. године;
·                           да су у већинском домаћем власништву;
·                           да се кроз предложени пројекат подржавају најмање 3 ММСПП чија 
делатност је производња, прерада или услуге и која припадају истом сектору или ланцу 
вредности;
·                           да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
·                           да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
·                           да су позитивно пословали у 2016. години;
·                           да им у претходне две године није изречена правоснажна мера забране 
обављања делатности;
·                           да за исте активности за које конкуришу за доделу бесповратних средстава
нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета 
Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС;
·                           да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима 
за доделу државне помоћи;
·                           да им је у Статуту/Оснивачком акту дефинисана делатност оријентисана 
на подршку ММСПП.
 
Право на учешће у Компоненти 3 и коришћење бесповратних средстава имају ММСПП која
испуњавају следеће услове:
·                              да у оквиру једне пријаве предлог пројекта подносе најмање два ММСПП 
која чине/ће чинити ланац добављача;
·                     да имају потписан заједнички Меморандум/Предуговор/Уговор о пословној 
сарадњи или Писмо о намерама са Купцем;
·                              да је претежна делатност ММСПП производња, прерада или услуге 
(испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су 
регистровани у АПР). Изузетно, у случају да се претежна шифра делатности ММСПП 
односи на делатности које су искључене овим програмом, а Подносилац пријаве се бави 
производњом, прерадом или услугама потребно је да достави одговарајуће доказе, а на 
основу чега ће Комисија оценити испуњеност овог услова;
·                              да су у већинском домаћем приватном власништву;
·                             да су регистровани у АПР Републике Србије пре 1. јануара 2015. године;
·                              да су позитивно пословали у 2016. години;
·                             да воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства;
·                             да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
·                             да им у последње две године није изречена мера забране обављања 
делатности;
·                             да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
·                             да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису 
користили подстицајна средства која потичу из буџета Репбулике Србије, буџета Аутономне 
покрајине Војводина и буџета ЈЛС;
·                             да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима 
за доделу државне помоћ.
 
 
Програм је подељен у три компоненте и подржава следеће активности:
У оквиру Компоненте 1:
·         Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – 
уколико се конкурише за само једну подактивност (имплементацију или сертификацију или 
ресертифкацију) до 300.000,00 динара;  уколико се конкурише за више подактивности 
(имплементацију и/или сертификацију и/или ресертифкацију) до 500.000,00 динара;
·         Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака 



производа – до 500.000,00 динара;
·         Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке – до 300.000,00 
динара;
·         Нови дизајн производа и амбалаже – до 300.000,00 динара;
·         Маркетинг новог производа – до 300.000,00 динара.

 
Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% 
укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.
Трајање пројекта:
Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру 
одобреног пројекта је 6 месеци од датума потписивања уговора са РАС.
 
У оквиру Компоненте 2:
Пројектне активности које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС су:
·   набавка заједничке производне опреме;
·   инфраструктурно опремање заједничког постојећег или новог радног простора;
·   адаптација заједничког постојећег или новог радног простора;
·   развој заједничког процеса производње.

 
Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 
50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ, а у максималном износу до 
2.000.000,00 динара.
Трајање пројекта:
Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног 
пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора са РАС.
 
У оквиру Компоненте 3:
 . Пројектне активности које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС су:
·            Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања 
(имплементација стандарда, сертификација, ресертификација):
-         уколико се конкурише за само једну подактивност (имплементацију или 
сертификацију или ресертифкацију) до 300.000,00 динара
-          уколико се конкурише за више подактивности (имплементацију и/или сертификацију 
и/или ресертифкацију) до 500.000 динара;
·            Усаглашавање производа са захтевима за добијање права за коришћење знака 
производа – до 500.000,00 динара;
·            Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке – до 300.000,00 
динара;
·            Набавка нове или половне (до 5 година старости) производне опреме – до 
2.000.000,00 динара.
 
Расположива средства се одобравају појединачно, по ММСПП, као суфинансирање у 
висини до 50%укупног износа оправданих трошкова без ПДВ.
 
Трајање пројекта:
Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног 
пројекта је 6 месеци од дана потписивања уговора са РАС.
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