ПРОГ
ВИСИНА ФИНАНСИРАЊА

УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

ОБЛАСТ/СЕКТОР

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

КОНТАКТ

Развијате технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту?
Послујете мање од три године?

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА
ВИСИНА ФИНАНСИРАЊА

До 80.000 евра, односно до 85% укупно одобреног буџета пројекта
Најмање 15% суфинансирања обезбеђује привредно друштво
УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Микро или мало привредно друштво
Основано у Србији
У већинском приватном српском власништву
Не старије од три године у тренутку пријављивања
ОБЛАСТ/СЕКТОР

Пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког
индустријског сектора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ АПЛИЦИРАЊА:

Изјава подносиоца пријаве за финансирање
Пословни план
Буџет пројекта
Презентација пројекта
Упитник о процени утицаја на животну средину (ЕСQ)
Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5)
Финансијски извештаји за текућу годину (где је примењиво)
Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

1. јун 2018. године, до 15 часова
КОНТАКТ

minigrants@inovacionifond.rs

Развијате технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту?
Потребна су вам средства?

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА
ИНОВАЦИЈА
ВИСИНА ФИНАНСИРАЊА

До 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за микро и
мала привреднa друштвa, односно 60% за средњa привреднa друштвa
Најмање 30%, односно 40% обезбеђује привредно друштво
УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Микро, мало или средње привреднo друштвo
Основано у Србији
У већинском приватном власништву
ОБЛАСТ/СЕКТОР

Пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког
индустријског сектора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ АПЛИЦИРАЊА:

Изјава подносиоца пријаве за финансирање
Пословни план
Буџет пројекта
Презентација пројекта
Упитник о процени утицаја на животну средину (ЕСQ)
Финансијска предвиђања (очекивани приходи за наредних 5 година)
Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5)
Званични финансијски извештаји за претходне 2 године (где је примењиво)
Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

1. јун 2018. године, до 15 часова
КОНТАКТ

matching.grants@inovacionifond.rs

БЕЛЕШКЕ

Фонд за иновациону делатност
А: Вељка Дугошевића 54/Б4/II
Т: 011 655 56 96
Е: minigrants@inovacionifond.rs или matching.grants@inovacionifond.rs
КОНТАКТ

@Srbinnov
www.inovacionifond.rs

