


Шта су иновациони ваучери?

Demand-side innovation vouchers are light-touch public interventions aimed to nudge 
SMEs to acquire innovative services (creative services, research and development, business 
consulting, training, etc.) and thereby overcome systemic innovation constraints. They are 
characterised by lean administrative procedures and often financially limited in scope 
(approx. €5 000 - €15 000). A voucher is issued by an intermediary organisation (regional 
government department, innovation fund, RDA, etc.) and signals a commitment to
reimburse the beneficiary SME or – in some cases – the provider of the innovative service. 
In some schemes, SMEs have to contribute a minor share of the costs of the voucher to 
strengthen their commitment to the collaborative project.

DG Enterprise and Industry (2012)

Број реализованих истраживања и услуга у компанијама кроз примену 
иновационих ваучера – кључни показатељ успеха код повезивања науке и 
привреде
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Циљеви

1. Повезивање науке и привреде

2. Повећање конкурентности сектора малих и средњих
предузећа



Зашто иновациони ваучери?



Иновациони ваучер

 Покрива 80% укупних трошкова услуга, 
максимално до 800.000 динара, не 
укључујући порез на додату вредност

 Највише два иновациона ваучера по 
подносиоцу пријаве, у максималном 
износу од 1.200.000 динара

 Пружаоци услуга су јавне и све 
акредитоване научноистраживачке 
организације у Србији

 Намењен микро, малим и средњим 
предузећима у већинском приватном 
власништву

 Валидан 6 месеци од тренутка доделе

ДОЗВОЉЕНЕ УСЛУГЕ

• Развој нових или побољшање постојећих 
производа, процеса или услуга

• Доказ концепата
• Студија изводљивости
• Производња лабараторијског прототипа
• Различити видови испитивања
• Валидација технологије
• Валидација 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)



Како до иновационог ваучера?

 Електронска пријава

Без достављања докумената у папирној форми

https://inovacionifond.rs/Vouchers

 Брз процес доделе – 7 дана од подношења пријаве до доношења одлуке

 Разматрање пријава подразумева:

• испуњеност формалних захтева за подносиоца пријаве
• испуњеност критеријума који се односе на услуге и пружаоце услуга
• исправност финансијске понуде

 Приручник доступан на

www.inovacionifond.rs

 Позив је отворен од 3. октобра 2018. године до утрошка средстава



Од подношења пријаве до 

реализације иновационог ваучера - процес



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


