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Коме је намењено?

Иновациони ваучери намењени су микро, малим и средњим 
предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких 
организација за решавање техничког/технолошког проблема на 
који наилази у свом пословању, односно за трансфер научних, 
технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

Износ подстИцаја?

Максимални износ који се одобрава по иновационом ваучеру је до 
800.000 динара, при чему се иновационим ваучером покрива до 
80% укупних трошкова услуге, без пореза на додату вредност.

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два 
иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара.

Фонд за иновациону делатност у оквиру 
Програма трансфера технологија пружа 
нову услугу намењену малим и средњим 
предузећима - иновациони ваучери.
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за Које услуге?

 •   Развој нових или побољшање постојећих производа  
(у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;

 •   Доказ концепта;
 •   Студија изводљивости;
 •   Производња лабораторијског прототипа;
 •   Израда демонстрационог прототипа;
 •   Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот 

постројењу);
 •   Верификација технологије;
 •    Верификација нових или побољшаних производа, процеса, 

или услуга;
 •   Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 •   Развој и увођење посебног софтвера за производ или 

процес (у оквиру развоја производа);

Дизајн и процедуре за имплементацију шеме иновационих ваучера су 
припремљене у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и транс- 
феру технологије“ који се финансира из ИПА средстава ЕУ за 2013. којим адми- 
нистрира Светска банка. Средства за реализацију су обезбеђена из буџета 
Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и техно- 
лошког развоја кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ 
(споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).



1. КОРАК

2. КОРАК

3. КОРАК

 пронашли сте 
научноистраживачку 

организацију за решење 
проблема? пријавите се за 

иновациони ваучер.

Свакодневно наилазим
 на проблем у развоју свог 

производа. Потребно
 ми је решење.

Наши истраживачи
 вам могу понудити 

решење за постојећи 
проблем.
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ДОДЕЛА ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

ТРАЖЕЊЕ РЕШЕЊА

Желим да користим 
иновациони ваучер.

Поднесите пријаву
 на портал Фонда. У року
 од 7 дана добићете наш

 одговор.
ПОРТАЛ ЗА ПРИЈАВУ:

ИновационИ ваучер
 вам је одобрен. Рок за 

коришћење је 6 месеци.

800.000 ДИН

Хвала на пруженој подршци. 
Иновациони ваучер ће нам 

омогућити да будемо 
конкурентнији на тржишту.
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Важно је знатИ И:

 •   Целокупан поступак се одвија електронски, путем 
портала Фонда за иновациону делатност, без потребе 
достављања документацијe у папирној форми.

 •   Електронска пријава садржи опис техничког проблема и 
финансијску понуду научноистраживачке организације, 
до- ставља се на адресу:

 •   Понуда научноистраживачке организације мора да 
садржи технички проблем који је наведен у пријави и 
финансијску понуду за услугу, у којој је одвојено приказан 
порез на додату вредност.

 •   Додела иновационих ваучера ће се одвијати по редоследу 
пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног 
позива.

 •   Фонд за иновациону делатност у року од 7 дана од дана 
подношења пријаве доноси одлуку о додели иновационог 
ваучера.

 •   Период до када одобрени иновациони ваучер може да 
буде искоришћен је шест месеци.

 •   Након извршене услуге и достављање одговарајуће 
документације, Фонд за иновациону делатност платиће 
уговорени износ научноистраживачкој организацији у 
року од 7 дана.

 •   Приручник у коме су детаљно описани услови доступан је 
на: www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/

https://www.inovacionifond.rs/Vouchers
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 Пријаве на: 

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54/Б4/II спрат, Београд
(Научно технолошки парк „Београд“) 
+381 11 655 56 96
ivauceri@inovacioni fond.rs 
@SrbInnov  
www.inovacionifond.rs


