Научно технолошки парк Чачак расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подршку развоја стартап компанија и стартап тимова
Научно технолошки парк Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) , основан је од
стране: Републике Србије, Града Чачка, пословних удружења - Пословно
удружење „ГРАДАЦ ‘97“, Пословно удружење послодаваца „УНИЈА ЧАЧАК
2000“, два факултета - Факултет техничких наука у Чачку и Агрономки факултет
у Чачку, и Института за воћарство Чачак. У циљу стварања система за
подршку развоја иновативних пословних идеја, стартап и технолошкоразвојних компанија, примене технолошких иновација и повезивања науке и
привреде. НТП Чачак је успостављен у складу са примерима добре праксе
развијених земаља и послује у складу са Законом о иновационој делатности.
Јавни позив је отворен од 22.10. до 22.11.2021. године и ступа на снагу на дан
објављивања.
Потребну документацију, као и попуњен пријавни образац доставити у
електронском облику (попуњен word или pdf документ), као и скенирану,
својеручно потписану верзију на мејл адресу javni.poziv@ntpcacak.rs.
Циљеви јавног позива :
● Развој стартап екосистема на подручју централне и западне Србије
● Стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса у
области високих технологија са потенцијалом за раст и запошљавање
● Повећање броја иновативних стартап компанија1 у оквиру НТП Чачак
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Стартап компанија- регистровано правно лице које се бави развојем иновативних производа, услуга
или процеса, које имају потенцијал раста на тржишту

1. ПРАВО УЧЕШЋА
1.1. Стартап компаније- новооснована привредна друштва, не старија од
две
године,
са
иновативним
и
високотехнолошки
заснованим
производима/услугама или процесима, са седиштем у Чачку и/или региону
западне Србије
1.2. Стартап тимови2 за развој иновативних и/или високотехнолошки
заснованих производа/услуга или процеса.

2. УСЛУГЕ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА ЧАЧАК
2.1. Инфраструктурне услуге
● НТП Лабораторија
● Производно-халски простор
● Пословно- канцеларијски капацитети на две локације
● Coworking простор3
● Савремена опрема
2.2. Стручне услуге
● Подршка из области права, финансија и заштите интелектуалне својине
● Прилагођен програм едукација и менторинга
● Услуге промоције
● Услуге повезивања и умрежавања
● Приступ изворима финансирања

3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА
3.1. Услуге дефинисане ставом 2.1. и
компаније и стартап тимови наведени у тачки
чији програми су оцењени и рангирани
критеријумима селекције и капацитетима НТП
шест месеци.
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2.2. могу користити стартап
1.1. и тачки 1.2. овог позива а
у складу са дефинисаним
Чачак (Тачка 5), у трајању до

Стартап тим- тим сачињен од најмање две особе које активно раде на развоју своје иновативне
пословне идеје и још увек немају регистровану делатност
3

Coworking- простор за заједнички рад

НТП Чачак ставља ове услуге на располагање регистрованим субјектима
(стартап компанијама) до три године под следећим условима:
У првој години корисници плаћају 30% тржишне вредности ових услуга по
ценама на дан уговарања.
У другој години корисници плаћају 50% тржишне вредности ових услуга по
ценама на
дан уговарања.
У трећој години корисници плаћају 70% тржишне вредности ових услуга по
ценама на
дан уговарања.

3.2. Додатне могућности
НТП Чачак ће у процесу избора стартап компанија и стартап тимова, као и
током њиховог праћења радити на даљем анимирању националних и
међународних фондова, државних организација, донаторских програма и
успешних привредих организација за улагање у одабране тимове и помоћ
развоју иновација.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Попуњен Пријавни образац Јавног позива за подршку развоја
старап компанија и стартап тимова
4.2. Остала документација:
● Подаци о постојећим/ планираним оснивачима (лични подаци и кратке
професионалне биографије за свако лице)
● Детаљније разрађен Пословни модел или пројекат (доставити уколико
постоји)
● Редовни годишњи финансијски извештаји (за стартап компаније које
послују дуже од једне а краће од две године)
● Презентација пословне идеје (до 10 слајдова)

5. СЕЛЕКЦИЈА ПРОГРАМА
Фаза 1: Достављена документација према условима овог јавног позива (тачка
4) и у складу са дефинисаним Правом учешћа у овом Јавном позиву (тачка 1)
Фаза 2: Програм је у складу са постављеним циљевима и приоритетима
Фаза 3: Ниво технолошког развоја производа/услуге
Фаза 4: Критеријуми за оцену пројеката који су прошли прве три
наведене фазе наредне селекције:
Табела 1-Критеријуми селекције

Критеријуми селекције
Број бодова:
1. производ/услуга
35
- достигнута фаза развоја
1-5
- иновативност
1-20
- заштита интелектуалне својине
1-5
-освојене награде на такмичењима за најбољу
1-5
иновацију
2. тржиште/ циљна група
25
- прецизно индентификована циљна група
1-15
- индентификовано домаће и ино- тржиште уз
могућности пласмана производа
1-10
3. ресурси
35
- Оснивачи *
1-30
- учесници тренинг програма у сфери
предузетништва и досадашњих активности
1-5
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4. ризици пословања
5
- ризици су идентификовани и не угрожавају
1-5
реализацију програма
*предност у избору имаће апликације чији су носиоци млади образовани људи

