
Опредељена 
средства

10,000,000.00 РСД

Носиоци

Министарство просвете науке и технолошког развоја, Факултет техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду  и Технолошко металуршки факултет, 
Универзитет у Београду

Програм Информација о програму

Опис пројекта

Такмичење за најбољу технолошку иновацију  је пројекат које Министарство
просвете науке и технолошког подржава подржава и спроводи са циљем 
ширења предузетничког духа у Србији у области високих технологија као и 
раста конкурентског потенцијала Републике Србије. 

Такмичење је промовисање предузетничке климе у Србији и помоћ 
потенцијалним и постојећим hight-tech предузетницима, који су спремни и 
способни да сопствене идеје и инвенције преточе у тржишно валоризоване 
иновације. У пројекту учествују сва правна и физичка лица која имају 
потенцијално иновативну идеју, или већ реализовану иновацију, 
а регистрована су на територији Републике Србије или Републике Српске 
(правна лица) или имају држављанство (физичка лица) Републике Србије.

Критеријуми и услови

Такмичење за најбољу технолошку иновацију, треба да послужи промоцији предузетништва 
у Србији и развијању свести о важности иновативности, познавању савременених 
технологија и решења, као основе свеукупног напретка нашег друштва. 

Основни циљ је да се што већем броју потенцијалних техно-предузетника, физичким или 
правним лицима, преко тренинга који се за њих организују у свим Регионалним привредним 
коморама у Србији, приближе све информације и укаже на све могућности али и препреке, 
које је неопходно савладати да би се, наизглед, атрактивна пословна идеја и иновација, 
довела до краја, што подразумева реализацију и вредновање на тржишту.

Финансијска подршка је намењена незапосленим лицима/тимовима која желе да покрену 
сопствени посао, или постојећим предузетницима, студентским тимовима, микро и малим 
предузећима која су регистрована у АПР-у . 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се Министарству просвете науке и 
технолошког развоја препорученом поштом на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком " ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУТАКМИЧЕЊА ЗА 
НАЈБОЉУ ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ У 2017. ГОДИНИ" ( не отварати), као и у 
електронској верзији на адресу: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs

 

 

Контакт:
Министарство просвете науке и технолошког развоја

Марина Вукобратовић

011/36 40 230

marina.vukobratovic@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs
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