
Пројекат може доћи из било 
које области науке и 
технологије и било ког 
индустријског сектора.

www.inovacionifond.rs

А: Вељка Дугошевића 54/Б4/II

Београд, Србија

Т: 011 655 56 96

Е: minigrants@inovacionifond.rs или 

matching.grants@inovacionifond.rs

Ова публикација је настала уз финансијску 
подршку Европске уније.

Садржај публикације изражава искључиво 
становишта, мишљења и ставове Фонда за 

иновациону делатност и не изражава нужно 
ставове и мишљења Европске уније.

Пријаве се подносе 
путем Фондовог 
интернет портала

Изјава подносиоца пријаве за 
финансирање

Пословни план

Буџет пројекта

Презентација пројекта

Упитник о процени утицаја  на 
животну средину (ESQ)

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)

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАМА
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

ПРОЈЕКАТ КОФИНАНСИРА
ЕВРОПСКА УНИЈА

 ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА 
ИНОВАЦИЈА

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

ОБЛАСТ /
СЕКТОР

ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА СЕ ПОДНОСИ

ПРИЛИКОМ
АПЛИЦИРАЊА:

РОК ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ 

ПРИЈАВА:

1. јул 2019.  године, до 15 часова

КОНТАКТ

matching.grants@inovacionifond.rs



Развијате технолошку 
иновацију за  којом  
постоји потреба на 
тржишту?

ПОСЛУЈЕТЕ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ?

ВИСИНА
ФИНАНСИРАЊА

УСЛОВИ ЗА
КОНКУРИСАЊЕ

ПРОГРАМ 
РАНОГ РАЗВОЈА

ПОТРЕБНА СУ ВАМ  СРЕДСТВА?

ПРОГРАМ 
СУФИНАНСИРАЊА
ИНОВАЦИЈА

До 80.000 евра, односно до 
85% укупно  одобреног 
буџета пројекта

Најмање 15% 
суфинансирања 
обезбеђује привредно 
друштво

Up to EUR 80,000, or up to 
85% of the total approved 
project budget

A minimum of 15% of the 
total approved project 
budget is to be provided by 
the enterprise

Микро или мало привредно 
друштво, укључујући и 
новоосновано

Основано у Србији

У већинском приватном 
српском власништву

Не старије од три године у 
тренутку пријављивања

ОБЛАСТ /
СЕКТОР

ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА СЕ ПОДНОСИ

ПРИЛИКОМ
АПЛИЦИРАЊА:

РОК ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ 

ПРИЈАВА:

1. јул 2019.  године, до 15 часова

КОНТАКТ

minigrants@inovacionifond.rs

Пријаве се подносе 
путем Фондовог 
интернет портала.

Изјава подносиоца пријаве за 
финансирање

Пословни план 

Буџет пројекта 

Презентација пројекта

Упитник о процени утицаја  на 
животну средину (ESQ)

Биографије главног особља 
ангажованог на пројекту 
(максимум 5)

Финансијски извештаји за 
текућу годину (где је 
примењиво)

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

Микро, мало или средње 
привреднo друштвo

Основано у Србији
 
У већинском приватном 
власништву

Пројекат може доћи из било 
које области науке и 
технологије и било ког 
индустријског сектора.

Развијате технолошку 
иновацију за  којом  
постоји потреба на 
тржишту?

ВИСИНА
ФИНАНСИРАЊА

УСЛОВИ ЗА
КОНКУРИСАЊЕ


