ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ - НОВА УСЛУГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА
ПРЕДУЗЕЋА
Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да,
користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на
тржишту.
Ко може да се пријави:
 микро, мала и средња предузећа основана у складу са тренутно важећим српским законом о привредним друштвима
 регистрована у Агенцији за привредне регистре
 са седиштем у Србији
 у већинском приватном власништву
Ко може да пружа услуге:
 јавне научноистраживачке организације и све остале акредитоване научноистраживачке организације (укључујући и оне у
приватном власништву)
Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.
Иновациони ваучер може да се искористи за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за
предузеће или за решавање техничког/технолошког проблема које предузеће одреди као услугу од стране
научноистраживачких организација и то за:
 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);
 Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности
иновационог ваучера).
Висина средстава: Максимални износ који ће се одобравати по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, при чему се
иновационим ваучером покрива до 80% укупних трошкова услуге (не укључујући порез на додату вредност). Привредна
друштва су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.
Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000
динара.
Укупно обезбеђена средства за овај јавни позив: 48.000.000 динара.
Пријава за иновационе ваучере:
 Јавни позив je отворен од 3. октобра до утрошка средстава.



Иновациони ваучери ће се додељивати по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива.
Иновациони ваучер је валидан шест месеци од тренутка доделе.



Фонд доноси одлуку о додели иновационог ваучера у року од седам радних дана од дана достављања пријаве.

Пријава се подноси путем портала за пријављивање: https://www.inovacionifond.rs/Vouchers/Welcome и сви детаљи
налазе се у Приручнику доступним на http://www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs

