Опредељена
средства

80,000,000.00 РСД

Носиоци

Развојна агенција Србије (РАС)

Активан програм

Документација по конкурсу

Опис пројекта

Програм има за циљ повећање конкуретности ММСПП кроз развој и унапређење
услуга које Подносиоци пријава пружају крајњим корисницима, а реализоваће се
кроз следеће активности:
§ Промоцију предузетништва и примера добре праксе са фокусом на омладинско и
женско предузетништво;
§ Израда анализа и спровођење истраживања у циљу повећања конкурентности
ММСПП;
Развоју нових услуга намењених ММСПП;
Унапређењу постојећих услуга намењених ММСПП.
Подносилац пријаве у својој пријави наводи активности које планира да реализује
уколико му се одобре финансијска средства од стране РАС. Пројекат представља
скуп тих активности.
Износ бесповратних средстава
Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до
50% оправданих трошкова пројекта без ПДВ. Бесповратна средства по пројекту се
одобравају у распону од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара.

Критеријуми и
услови
Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава имају сви Подносиоци пријава који
припадају следећим групама:
§ Удружењима (кластер, пословно удружење, невладина организација и сл.);
§ Регионалним развојним агенцијама (РРА);
§ Пословним инкубаторима (ПИ);
§ Научно технолошким парковима (НТП);
§ Привредним коморама (ПК) и
§ Научно истраживачким организацијама (НИО).
Подносици пријава могу самостално и/или као Конзорцијум да се пријаве уколико сви испуњавају све
следеће опште услове:
1.
да су регистровани у АПР Републике Србије пре 01.01.2016. године [1];
2.
да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3.
да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
4.
да нису осуђивани за привредни преступ, нити им је правоснажном одлуком изречена заштитна мера
забране обављања делатности;
5.
да су обезбедили обавезно учешће за реализацију пројекта у складу са овим програмом;
6.
да су потписали Уговор о конзорцијуму, уколико подносе пријаву као Конзорцијум;
7.
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 јединица локалних самоуправа или донаторских организација;
8.
да нису пословали са губитком у 2016. години.
Сваки Подносилац пријаве може да кандидује највише два пројекта, самостално и/или као партнер у оквиру
конзорцијума.
Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, и то:
1.
Трошкови припреме и организације догађаја (обука, семинар, конференција и сл.):
§ Трошкови ангажовања предавача, тренера, ментора и модератора;
§ Трошкови превода;
§ Трошкови закупа простора и/или опреме;
§ Трошкови освежења за учеснике (кетеринг, безалкохолна пића);
§ Трошкови припреме, израде и набавке промотивног материјала (трошкови дизајна, израда позивница,
публикација, лифлета, брошура, упутстава, фасцикле, оловке, УСБ и сл);
§ Путни трошкови - превоз учесника и лица ангажованих на пројекту (карте, изнајмљивање превозних
средстава, путарина, гориво);
§ Трошкови смештаја учесника и лица ангажованих на пројекту;
2.

Трошкови израде анализа:

§ Трошкови израде студија изводљивости, израда пројектно техничке документације;
§ Трошкови спровођења истраживања и израда анализа;
§ Трошкови публикација (студија, анализа и извештаја о истраживањима);
3.
Трошкови развоја и унапређења услуга за ММСПП:
§ Трошкови припреме и развоја нове услуге за ММСПП;
§ Трошкови за унапређење постојећих услуга за ММСПП;
§ Трошкови ангажовања специјализованих стручњака;
§ Трошкови инфраструктурних радова на постојећем и новом радном простору као услуга за ММСПП;
§ Трошкови опремања постојећег и новог радног простор као услуга за ММСПП;
§ Трошкови креирања система за мониторинг и евалуацију услуга за ММСПП;
§ Остали трошкови развоја и унапређење услуга за ММСПП;
4.
Трошкови за повећање видљивости пројекта- рекламе (билборди, тотеми, промо филмови, наступ
у медијима, израда интернет презентација)
5.
Трошкови управљања пројектом: (могу бити у максималној висини до 20% укупне вредности
пројекта)
§ Плате лица запослених код подносиоца пријаве/чланова Конзорцијума ангажованих на пројекту;
§ Трошкови закупа канцеларијског простора за време трајања пројекта;
§ Режијски трошкови канцеларијског простора за време трајања пројекта (трошкови електричне енергије,
грејања, воде, телефона и сл.);
§ Трошкови набавке потрошног материјала за потребе канцеларије у којој ће се пројекат имплементирати
(папир, тонер, оловке, фасцикле и друго).
Средства се не могу користити за:
1.
пројекте чији ће учинак непосредно користити једном привредном субјекту;
2.
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;
3.
пројекте који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и
индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
4.
заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита;
5.
трошкове гаранција, полиса осигурања, камате, трошкове банкарског пословања и курсне разлике;
6.
царинске и административне трошкове;
7.
трошкове принудне наплате;
8.
пројекти који су повезани са политичким партијама;
9.
пројекте усмерене на донације у добротворне сврхе.
Средство обезбеђења
Одабрани корисник по потписивању уговора са РАС доставља оверну и потписану бланко соло
меницу са овереним и потписаним меничним овлашћењем.
Трајање пројекта
Крајњи рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 6
месеци од датума потписивања уговора са РАС.
Контакт
Инес Новосел,
Милош Ђекић
011/3398-900

ekonomskirazvoj@ras.gov.rs ;
www.ras.gov.rs

