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ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ 
            ИНОВАЦИЈАMA 

                             У СРБИЈИ



•	Изградња	капацитета	Фонда	за	иновациону	
делатност

•	Имплементација	финансијских	
инструмената	који	представљају	подршку	
за	предузетничке	иновације,	од	стране	
Фонда	за	иновациону	делатност	кроз	
Програм	раног	развоја	и	Програм	
суфинансирања	иновација

•	Пружање	техничке	подршке	одабраним	
институтима	за	истраживање	и	развој	од	
стране	Светске	банке	

Компоненте
•	Стварање	иновативног	предузетништва
•	Стварање	и	унапређење	иновационог	
система	у	Србији,	који	је	од	кључног	
значаја	за	побољшање	конкурентности	
привредног	сектора	и	перспективе	
економског	раста	Србије	на	дужи	рок	

•	Допринос	побољшању	опште	свести	о	
улози	технолошког	развоја	и	иновација	у	
привреди

Циљеви

	 Пројекат	подршке	иновацијама	у	Србији	у	вредности	од	€	8.4	милиона	
финансира	се	кроз	претприступне	фондове	Европске	уније	(ИПА)	за	Србију	
за	2011.	годину	и	спроводи	се	у	сарадњи	са	Светском	банком.

www.inovacionifond.rs2

ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ 
ИНОВАЦИЈАMA У СРБИЈИ
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• Мост између света науке и бизниса, са 
циљем унапређења развоја иновативних 
технологија

• Остварује сарадњу са међународним финансијским институцијама, 
организацијама, донаторима и приватним сектором

• Омогућава новим 
технологијама излазак 
на тржиште

• Пружа нове прилике српским иновативним 
компанијама

• Основан Законом о иновационој делатности

	 Члан	 Експертске	 комисије	 пољског	
националног	 фонда	 капитала	 (KFK)	 који	 финансира	
развој	 пољских	 фондова	 ризичног	 капитала	 и	
иновативних	 малих	 и	 средњих	 предузећа;	 Члан	
Управног	 одбора	 трговинског	 савета	 САД-Пољска	
са	 седиштем	 у	 Силиконској	 долини;	 Бивши	
потпредседник	 пољско-америчког	 фонда	 за	
предузетништво;	 Члан	 Управног	 одбора	 портфолио	
менаџмента	 приватизационог	 програма	 у	 Пољској;	
Виши	 потпредседник	 мађарско-америчког	 фонда	
за	 предузетништво	 и	 извршни	 директор	 мађарског	
фонда	 за	 иновативне	 технологије;	 Саветник	 при	
оснивању	 и	 управљању	 фондовима	 на	 Блиском	
Истоку,	Централној	Азији	и	Африци.

	 Бивши	 главни	 саветник	 за	 науку	 Израела	
(Office of the Chief Scientist - OCS);	 Успоставио	
израелску	 националну	 политику	 за	 иновације	
и	 руководио	 свим	 израелским	 националним	
програмима	 подршке	 за	 иновације	 укључујући	
Програм	 инкубатора	 и	 национални	 Програм	
генеричких	технологија	(MAGNET);	Извршни	партнер	
фонда	 ризичног	 капитала	 Platinum VC;	 Управљао	
финансирањем	 више	 од	 20	 start-up	 компанија,	
учествовао	 у	 разним	 трансакцијама	 продаје	 малих	
технолошких	 компанија	 великим	 међународним	
корпорацијама	као	и	јавним	иницијалним	понудама;	
Почасни	Конзул	Сингапура	у	Израелу.

Шуки Глајтман  
Стратешки саветник

Франсис Ј. Скробисзевски 
Саветник за оперативне послове 

Фонд за иновациону делатност
Партнер у финансирању иновација 
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Сврха
	 Подстицање	стварања	иновативних	
компанија	заснованих	на	знању	кроз	
start-up	или	spin-off	компаније,	пружајући	
финансирање	за	тржишно	оријентисане	
иновативне	технологије	или	услуге	са			
високим	потенцијалом	за	комерцијализацију.

Корисници

Подршка

	 Приватне,	 микро	 и	 мале	 компаније,	
у	 раној	 фази	 развоја,	 основане	 у	 Србији	 у	
последње	 	 две	 	 године	 	 и	 	 са	 већинским	
српским	 власништвом,	 а	 које	 су	 у	 фази	
доказивања	 концепта	 или	 које	 поседују	
технолошку	 иновацију	 са	 тржишним	
потенцијалом,	 као	 и	 	 потенцијалом	 за	
стварање	нове	интелектуалне	својине.

•	Грант	 до	 €80,000	 за	 пројекте	 који	 су	
планирани	за	период	до	12	месеци

•	До	85%	укупно	одобреног	буџета	пројекта

 Одлуке о финансирању се доносе на 
конкурентској основи, од стране независне 
Експертске комисије.

Програм 
раног 

развоја
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Подршка
•	Грант	до	€300,000	за	пројекте	који	су	
планирани	за	период	до	24	месеца

•	До	70%	укупно	одобреног	буџета	пројекта
•	Условни	грант	уз	одређени	проценат	
прихода	од	продаје	(royalty)

Сврха
•	Подстицање	комерцијализације	
истраживања	и	развоја,	као	и	даљег	
развоја	иновативних	компанија	на	бази	
знања	

•	Подстицање	сарадње/партнерстава	
са	међународним	компанијама/
организацијама

•	Повећање	броја	и	припрема	српских	
компанија	заснованих	на	технологији	за	
нове	инвестиционе	прилике

Корисници
	 Приватне,	микро	и	мале	 компаније,	
основане	у	Србији	које	поседују	технолошку	
иновацију	или	потенцијал	за	стварање	нове	
интелектуалне	 својине	 са	 конкурентном	
позицијом	на	локалном/светском	тржишту	и	
јасном	тржишном	потражњом.

 Одлуке о финансирању се доносе на 
конкурентској основи, од стране независне 
Експертске комисије.

Програм 
суфинансирања 
иновација



Експертска комисија 
Фонда за иновациону делатност

Др Гордана Вуњак – Новаковић 
	 Професор	 биомедицинског	 инжењеринга	 и	 директор	 лабораторије	 за	
матичне	ћелије	и	инжењеринг	ткива,	на	Универзитету	Колумбија	у	Њујорку;	гостујући	
научник	на	одељењу	здравља,	науке	и	технологија,	на	MIT	у	Кембриџу;	2007.	изабрана	
за	 прву	 жену	 инжењера	 која	 је	 одржала	 главно	 предавање	 (Director’s Lecture)	 на	
Националном	институту	за	здравље;	У	2008.	проглашена	за	члана	међународне	куће	
славних,	Жене	у	технологији;	2009.	изабрана	за	члана	Њујоршке	академије	наука.
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	 Председник	и	оснивач	компаније	ACG Private Equity,	која	тренутно	управља	са	
8	наменских	и	више-инвеститорских	фондова;	Председник	и	суоснивач	Altium Capital,	
некада	Apax Partners Finance	и	председник	и	већински	акционар	ARJIL,	инвестиционе	
банке	Grupe Lagardere,	након	аквизиције	од	стране	Altium Capital;	Бивши	члан	Управног	
одбора	EVCA (European Venture Capital Association).

Владимир Молоф 

Др Лекс де Ланге 
	 Извршни	директор	Zernike Group Holding B.V.	и	члан	Управног	одбора	групације	од	преко	
50	компанија	из	области	истраживања,	 технологија	и	иновација;	Извршни	директор	већег	броја	
фондова	ризичног	капитала,	укључујући	STIF B.V,	BioPartner Start-up Ventures C.V,	Zernike Ventures 
B.V,	ROF B.V,	фондација	IMKBIJ,	TIFAN B.V,	и	Фонд	Zernike Seed B.V. 

Владета Марјановић 
	 Директор	Go To Market Business Development, Cisco Services Cisco Systems;	Извршни	
ИТ	директор	са	посебним	искуством	на	пољу	пословне	стратегије	и	планирања,	стратегије	
производа,	раста	продаје,	развоја	пословања	и	ИТ	архитектуре	за	међународне	технолошке	
компаније	 вредне	 више	 милијарди	 долара;	 Бивши	 саветник	 у	 техничком	 саветодавном		
одбору	у	Ericsson, MCI Global	Савету	потрошача	и	Одбору	потрошача	Lucent EMEA. 

Др Исак Берзин 
	 Др	 Исак	 Берзин	 је	 виши	 сарадник	 на	 интердисциплинарном	 центру	 у	 Херзлији	 и	 ванредни	
научник	на	MIT;	Оснивач	 је	Green Fuel Technologies	у	Кембриџу	и	оснивач	и	директор	Element Cleantech	у	
Израелу;	Именован	је	као	један	од	100	најутицајнијих	људи	у	политици,	бизнису,	и	науци	2008.	године	од	
стране	Time	магазина.
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	 У	 складу	 са	 Стратегијом	 научног	 и	 технолошког	 развоја	 Републике	 Србије	 2010	 –	 2015.	 ова	
компонента	 се	 бави	 важним	 питањима	 реорганизације	 института	 за	 истраживање	 и	 развој,	 као	 и	
оптимизацијом	мреже	ових	института	у	Србији.	
•	Укључује	програм	пружања	наменске	техничке	подршке	за	највише	два	института	за	истраживање	и	
развој,	 који	 би	 обухватао	 спровођење	 детаљне	 процене	 (организација,	 људски	 и	 буџетски	 ресурси,	
унапређење	 истраживача	 и	 систем	 подстицаја,	 инфраструктура	 и	 лабораторије,	 истраживачки	
капацитети	 и	 резултати,	 заштита	 права	 интелектуалне	 својине,	 изазови	 и	 потенцијал	 за	 примену	
истраживања	 и	 развоја,	 трансфер	 технологије	 и	 комерцијализација,	 итд),	 од	 стране	 међународних	
стручњака	и	руководства	института	за	истраживање	и	развој.	

	 На	 основу	 ове	 процене,	 пружиће	 се	 техничка	 подршка	 за	 дизајн	 и	 имплементацију	 специфичних	
програма	за	унапређење	института	за	истраживање	и	развој.		

•	 Укључује	 програм	 пружања	 ограничене	 подршке	 одабиром	 до	 четири	 института	 за	 истраживање	 и	
развој,	која	би	обухватала	само	једну	или	две	специфичне	области,	као	што	су	трансфер	технологије,	
права	интелектуалне	својине	и	комерцијализација.	

•	 Укључује	 пружање	 техничких	 података	 и	 информација	 надлежном	министарству	 за	 будући	 програм	
реформе	 сектора	 института	 за	 истраживање	 и	 развој	 у	 Србији	 на	 основу	 закључака	 из	 обављених	
активности.

Пружање техничке 
подршке институтима 
за истраживање и 
развој



Адреса:
Макензијева	24,	6.	спрат
11000	Београд
Србија

Teл:	+381	11	6555	696						
Факс:	+381	11	2400	348
e-мејл:	office@inovacionifond.rs
веб:	www.inovacionifond.rs

Фонд за иновациону делатност

Пројекат финансира 
Европска унија


