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Иновациона политика и инструменти

• Грантови и суфинансирајућу грантови за иновативне и/или 

пројекте истраживања и развоја

• Ваучери за иновације и сарадњу

• Кредити и гаранције за иновације

• Пореске олакшице за истраживање и развој

• Инструменти по захтеву (енг. demand-pull): преткомерцијална 

набавка, јавна набавка иновација током комерцијалне фазе, 

програми за развој добављача и отворена корпоративна 

иновација

• Инструменти за усвајање и генерисање технологије: пословне 

саветодавне услуге, услуге проширења технологије, технолошки 

центри, научни и технолошки паркови и канцеларије за трансфер 

технологије

• Подршка у раној фази иновација: инкубатори, акцелератори и 

equity финансирање 

• Подстицајни инструменти (такмичења, хакатон, награде...)

• Инфраструктура квалитета, укључујући стандарде, метрологију и 

испитивања

• Кластери и мреже за иновације

Одрживи 

иновативни 

системи 

развијају своје 

посебне 

профиле и снаге 

само полако, 

током деценија, 

па чак и векова. 

Заснивају се на 

стабилним 

односима 

размене између 

наука и 

технологије, 

индустрије и 

политичког 

система.

Кулман



Иновациона политика и инструменти

Додата вредност?

*Stan Shih, the founder of Acer Inc.

Финансирање животног циклуса

*MaRS, Stages of company development: Angel, seed and venture capital investors



Фонд за иновациону делатност

подстицање и подршка за развој нових производа/услуга са 

високом додатном вредношћу

унапређивање везе између академског и сектора малих и 

средњих предузећа

Од 2011. године

ПОДСТИЦАЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАСТА 

КРОЗ УЛАГАЊА У ИНОВАЦИЈЕ

• Развија механизме финансијске подршке за развојне пројекте, односно за креирање иновативних производа, 

услуга и технологија за којим постоји потреба на тржишту

• Одлука о финансирању се доноси на компетитивној бази од стране независне Експертске комисије (укључује 

и технички оцену од стране рецензената).

• Интензивна сарадња са међународним финансијским институцијама, организацијама (Светска банка) и 

донорима (Европска унија)

• Надзор над радом Министарставо просвете, науке и технолошког развоја



Фонд за иновациону делатност
обезбеђује финансијску подршку кроз ...

Иновациони 
ваучери

до 800.000 РСД

За МСП да 

користе услуге 

НИО

Програм 
сарадње науке и 
привреде

до 300.000 ЕУР 

За заједничке 

развојне пројекте 

предузећа и НИО 

Програм 
акцелерације -
Катапулт

менторинг и 

до 300.000 ЕУР

За брзорастуће 

стартапе

Програм раног 
развоја

до 80.000 ЕУР

За стартапе како би 

пласирали своје 

производе на 

тржиште 

Програм 
суфинансирања 
иновација

до 300.000 ЕУР

За етаблирана 

предузећа да улажу 

и истраживање и 

развој 

Паметни 
почетак

до 35.000 ЕУР

За стартапе како 

би валидирали 

своје пословне 

идеје

Програм 
трансфера 
технологије

до 20.000 
евра 

Доказ 
концепта

до 20.000 
евра 



Потенцијали за развој иновација 

пријава пројеката

4.772

позитивних 

одлука за 

финансирање

1.448

За стартапе

18 мил. ЕУР

За сарадњу науке и привреде

16 мил. ЕУР

За мала и средња предузећа 

17,5 мил. ЕУР 

За НИО

2,2 мил. ЕУР

За НИО услуге

4,5 мил. ЕУР



До сада

Моћ биљака у капсули 

Herbelico® capsule

Анора -

мултифункционална 

рукавица осмишљена да 

помогне особама са 

оштећеним видом

Напредни сензори за детекцију 

људи и аутономну вожњу 

индустријских робота

RoboShepherd -

аутоматизовани 

систем за сточарство и 

испашу

Иновативна 

плишана 

играчка са 

медом

Платформа за 

директну 

комуникацију са 

потрошачима на 

физичким 

продајним 

местима

Енергетски рутер за контролу 

потрошње електричне енергије

419 производа/услуга у оквиру

220 пројеката

158 патентних пријава

Од сунцокрета до иновативних 

крекера: крекери нове формуле, 

органски, вегански и безглутенски

https://www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset/caset/asiakkaiden-tuloksia-2017/clic-innovation-ekologisempia-vaatteita-puukuidusta/
https://www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset/caset/asiakkaiden-tuloksia-2017/clic-innovation-ekologisempia-vaatteita-puukuidusta/
https://www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset/caset/asiakkaiden-tuloksia-2017/clic-innovation-ekologisempia-vaatteita-puukuidusta/


Иновациона делатност – извор = локалитет

За потребе рада урађена је анализа подносиоца пријава за Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде и 

Иновационе ваучере у периоду од 2019. до 2022. године

1. Град Београд

2. Нови Сад

3. Ниш 

4. Крагујевац

5. Остале 

општине/градови 

(101)

Београд

55.3%

Нови Сад

14.4%

Ниш

5.0%

Крагујевац

3.2%

Остале 

општине/градови

22.2%

77,8%

22,2%

Универзитетски центри као извор иновација



Иновациона делатност – извор = сектор

Информационо-

комуникационе 

технологије

38.5%

Машинство и 

машински 

инжењеринг

17.6%

Природне науке

15.5%

Прехрамбена индустрија и 

пољопривреде

11.5%

• Четири од десет пројеката 

су из области 

информационо-

комуникационих 

технологија

• Сваки шести из области 

машинства и машинског 

инжењерства

• Сваки седми из природних 

наука

• Сваки десети из 

прехрамбене индустрије и 

пољопривреде



Ми подржавамо иновативна предузећа 

орјентисана ка расту 

да освоје глобална тржишта

office@inovacionifond.rs

@SrbInnov

www.inovacionifond.rs

mailto:office@inovacionifond.rs
http://www.innovationfund.rs/

