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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
РАСПИСУЈЕ
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ
КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2010.
ГОДИНУ

Програм спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са регионалним
агенцијама/центрима за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.
Циљ програма је да пружи директну подршку развоју конкурентности малих и средњих
предузећа и предузетника, кроз учешће у финансирању трошкова консултантских услуга из
области:
I
II
III
IV

Уређење пословања у складу са захтевима стандарда квалитета (стандардизација,
сертификација, ресертификација и тестирање);
Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, производа и услуга
(израда техничке документације, нови дизајн производа и амбалаже, израда и
имплементација специјализованог софтвера, легализација софтвера и сл.);
Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
Унапређење безбедности и здравља на раду у оквиру заштите на раду и процену
ризика радних места.

Заинтересовани пословни субјекти могу да конкуришу само за једну од понуђених
области.
За одабрану активност, предузеће/радња ангажује стручног консултанта који је задужен за
успешно спровођење предложеног пројекта. Koнсултанти не могу бити физичка лица, већ
само правна лица и регистровани предузетници (радња, агенција...).
Укупна расположива средства зa реализацију овог Програма износе 60.000.000,00 динара.
Мала и средња предузећа и предузетници остварују право на повраћај до 50% трошкова
одобреног пројекта. Износ одобрених бесповратних средстава не може бити мањи од
50.000,00 динара и већи од 500.000,00 динара.
Национална агенција за регионални развој уплаћује одобрен износ средстава (без пореза
на додату вредност) на рачун пословног субјекта након завршетка свих активности
предвиђених пројектом и достављања доказа о исплати целокупне вредности услуге
консултанту. Сви износи треба да буду исказани у динарима. Међусобна права и обавезе у
вези са исплатом одобрених средстава утврђују се Уговором који закључују Национална
агенција за регионални развој и корисник средстава и Уговором између корисника
средстава и консултанта.
Пројекат финансира активности које су започете у 2010. години. Крајњи рок за завршетак
активности одобрених пројеката за области под редним бројем II, III и IV је 1. септембар
2010. године, a крајњи рок за завршетак активности под редним бројем I је 30. новембар
2010. године.
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Услови за учешће у програму:
Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа и предузетници, који се баве
производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
·
Да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији
Републике Србије;
·
Да успешно послују претходне две године и воде пословне књиге по систему двојног
књиговодства;
·
Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
·
Да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других
државних институција.
Средства се не могу користити за програме који се реализују у:
·
војној и дуванској индустрији;
·
трговини;
·
примарној пољопривреди;
·
финансијском сектору;
·
организацији игара на срећу и лутрија.
Неопходна документација:
1. Попуњен образац-пројекат;
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена
копија од стране надлежног органа);
3.
Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева
измирио све пореске обавезе у претходној години и до датума објављивања Јавног позива
(оригинал или оверена копија од стране Пореске управе);
4.
Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2009. годину са потврдом о
пријему од АПР;
5. Понуда пружаоца услуга (консултанта) оверена и потписана од стране понуђача, која
садржи јасно дефинисан обим активности, рок реализације и цену услуга, са референцама
и биографијом ангажованих консултаната;
6.
Образац М4К за утврђивање уплаћених доприноса свих запослених, оверен од
надлежне институције за 2009. годину;
7.
Потписана писмена изјава предузећа/радње - подносиоца захтева о прихватању
услова за доделу средстава.
Национална агенција за регионални развој задржава право да затражи додатну
документацију. Разматраће се само комплетни и благовремено поднети захтеви.
Критеријуми за оцењивање пријава су: значај предложене активности за развој
предузећа/радње, успешност пословања предузећа/радње, број запослених, искуство и
расположиви ресурси консултанта и ниво развијености општине у којој је предузеће/радња
регистровано.
Достављање захтева
Заинтересована мала и средња предузећа и предузетници подносе захтеве лично
Националној агенцији за регионални развој или најближој регионалној агенцији/центру на
назначеним адресама.
Крајњи рок за подношење захтева је 10. мај 2010. године.
Јавни конкурс, упутство, образац пријаве, изјава и други пратећи обрасци доступни су на
електонским странама Националне агенције за регионални развој на адреси
www.narr.gov.rs и у штампаном облику у агенцијама и центрима.
За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој
на телефон: 011/2060-808, 2060-820, 2060-831, 2060-844 или 2060-845.
Адресе регионалних агенција/центара и канцеларија којима се подносе захтеви:
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1. БЕОГРАД, Регионални центар за развој МСПП д.о.о. Београд
Адреса пријема: Топличин венац 11/4
Телефон: 011/2186 730, 2186 740, 2632 990
2. ВРАЊЕ, Регионална агенција зе економски развој и предузетништво Пчињског
округа VEEDA д.о.о. Врање
Адреса пријема: 22 децембра бб
Телефон: 017/412 207; 414 893; 404 629
3. ЗАЈЕЧАР, Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва Тимок,
доо Зајечар
Адреса пријема: Николе Пашића 37/1
Телефон: 019/426 516; 425 380
4. ЗРЕЊАНИН, Регионални центар за друштвено економски развој Банат д.о.о.
Зрењанин
Адреса пријема: Чарнојевићева 1
Телефон: 023/ 510 567; 561 064
5. КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Канцеларија Националне агенције за регионални развој
Адреса пријема: Џона Кенедија бб
Телефон: 028/ 425 549
6. КРАЉЕВО, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и
Моравичког округа д.о.о.
Адреса пријема: Топлице Милана 2
Телефон: 036/327 360; 327 370
7. КРАГУЈЕВАЦ, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља,
доо Крагујевац
Адреса пријема: Краља Петра I 22
Телефон: 034/300 575; 302 704
8. КРУШЕВАЦ, Регионални центар за развој МСПП доо за информационе, едукативне
и консалтинг услуге Крушевац
Адреса пријема: Драгомира Гајића 1
Телефон: 037/543 018, 508 160
9. ЛЕСКОВАЦ, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Адреса пријема: Стојана Љубића 12
Телефон: 016/233 440; 233 441
10. НОВИ ПАЗАР, Агенција за економски развој Санџака – SEDA д.о.о
Адреса пријема: 7 јул бб
Телефон: 020/332 700; 317 551
11. ПАРАЋИН, Канцеларија Националне агенције за регионални развој
Адреса пријема: Томе Живановића 4
Телефон: 035/ 562-016 лок 117
12. ПОЖАРЕВАЦ, Регионална развојна агенција Браничево – Подунавље д.о.о.
Адреса пријема: Стари корзо 30/3
Телефон: 012/ 510 824; 511 823
13. СОМБОР, Регионална агенција за развој МСПП Сомбор
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Адреса пријема: Трг Цара Лазара 1
Телефон: 025/421 127; 432 091
14. СУБОТИЦА, Регионални центар за развој МСПП, д.о.о. Суботица
Адреса пријема: Трг Цара Јована Ненада 15
Телефон: 024/554 107; 535 109
15. ТРСТЕНИК, Канцеларија Националне агенције за регионални развој
Адреса пријема: Живадина Апостоловића 4/1
Телефон: 037/714 580
16. УЖИЦЕ, Регионална развојна агенција Златибор, доо Ужице
Адреса пријема: Димитрија Туцовића 98
Телефон: 031/523 065, 510 098
17. ШАБАЦ, Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва, д.о.о. Шабац
Адреса пријема: Владе Јовановића 2/2
Телефон: 015/353-955; 347-987
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