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БРОЈ 1:
ДАТУМ:

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Потребну документацију, као и попуњен пријавни образац доставити у електронском
облику (попуњен word или pdf документ), као и скенирану, ручно попуњену верзију.
Основни подаци:

Назив стартап компаније (тима)
Датум оснивања компаније/
формирања тима
Правни статус (за компаније)
ПИБ (за компаније)
Матични број (за компаније)
Адреса (за компаније)
Број чланова тима
Број телефона
Е-маil
Web адреса(уколико постоји)
Учешће на домаћим и међународним такмичењима или конкурсима :

Назив програма
Година
Освојенa места и награде
Корисници финансијских средстава државних институција или међународних
организација:

Назив институције
Намена
Износ у динарима
Одговорна или овлашћена особа :

Презиме
Име
Контакт телефон
Е-маil
Функција
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Попуњава Научно технолошки парк Чачак
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Подаци о власницима стартап компаније/ планираним оснивачима

Име и презиме

Занимање

Уколико предузеће није основано: Да ли планирате
оснивање?

а) Оснивачки акт је припремљен
б) Оснивачки акт је у припреми

Оквирно
планирани удео у %

ДА

НЕ

ДА
ДА

НЕ
НЕ

Напомене пре попуњавања обрасца:
Покушајте да што јасније опишете свој производ/услугу попуњавањем
овог обрасца. Формулар је састављен на основу LEAN методологије. Прво
прочитајте сва питања па покушајте што реалније да одговорите на иста.
Попуњавање пријаве ће Вас навести на шире сагледавање планова и чему
би евентуално требало више да се посветите.
Научно технолошком парку Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) ће овај
образац бити полазна основа за план подршке развоју вашег бизниса.
Имајте у виду да ће попуњен образац бити доступан само запосленима на
пословима подршке у НТП Чачак и да има третман пословне тајне.
За сва питања која будете имали током попуњавања пријаве
контактирајте нас на: телефон 060/5590417, или путем електронске
поште startup@ntpcacak.rs.
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Назив пројекта/пословне идеје

Кратак опис пословне идеје
Кратак опис пословне идеје. Зашто сте јединствени? Шта нудите кориснику/купцу?

Које циљеве, дефинисане јавним позивом, Ваша пословна идеја
испуњава?

Проблем који решавате
Опишите који проблем/е својим производом/услугом решавате. Покушајте да
наведете најважнија 3 проблема која решавате за потенцијалне купце/кориснике. На
који начин потенцијални купци/корисници сада решавају те проблеме? Наведите бар
једног конкретног конкурента и која је ваша предност у односу на њега. Који
производи постоје као алтернатива ономе што Ви нудите.
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Решења
Наведите 3 најважнија решења која нудите потенцијалном кориснику/купцу.
Дефинишите елементе ваше услуге/производа и шта је то што га чини важним
алатом за корисникове потребе.

Фаза развоја
Да ли је производ/услуга развијен? Да ли сте тестирали производ/услугу? Уколико
производ/услуга није развијен, шта је потребно да би се стекли услови за развој
прототипа.

Тим и организација рада
Ко чини ваш тим? Која је квалификациона структура тима, улога у тиму?
Планирано проширење тима у наредне 3 године-у бројевима.
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Циљне групе
Ко су ваши потенцијални купци? Идентификујте 3-4 потенцијална корисника и
опишите их. На који начин ћете доћи до потенцијалних купаца (канали продаје)онлајн маркетинг, Б2Б, сајмови, итд.

Тржиште
Да ли сте идентификовали циљно тржиште? На којим тржиштима бисте пласирали
производ/услугу? Да ли сте извозно оријентисани?

Интелектуална својина
Да ли сте размишљали о заштити интелектуалне својине и ако јесте, да ли сте
проверили могућности?
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Потребне инфраструктурне и стручне услуге
(одговарајуће поље означите са Х)
НТП Лабораторија
Производно-халски простор
Инфраструктурне
услуге

Пословно- канцеларијски капацитети
Coworking простор
Савремена опрема
Остале услуге, наведите које:
Подршка из области права, финансија и
заштите интелектуалне својине
Прилагођен програм едукација и менторинга

Стручне услуге

Услуге промоције
Услуге повезивања и умрежавања
Приступ изворима финансирања
Нaведите специфичне потребе уколико имате:

______________________
Датум и место

____________________
Потпис

