Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Београд, доо расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за коришћење услуга и повезивање у
Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Београд
Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Београд, доо, основан је од стране
четири техничка факултета Универзитета у Београду (Грађевински, Машински,
Електротехнички и Технолошко металуршки факултет),
општине Палилула и
Иницијативе за демократску транзицију у циљу стварања система за подршку младим,
технички образованим људима који желе да започну сопствени бизнис и тако остваре своју
економску егзистенцију и остану у земљи. Инкубатор је успостављен у складу са
примерима добре праксе развијених земаља, уз подршку Организације за европску
безбедност и сарадњу (ОЕБС), а даљи развој и јачање капацитета инкубатора подржао је
Град Београд, Швајцарска влада итд. Више информација на www.bitf.rs.
Инкубатор је регистрован у складу са Законом о привредним друштвима (БД 130772/2006
Агенција за привредне регистре) и Законом о иновационој делатаности (Регистар
иновационе делатности Министарства науке РПДИП 1/2006) који између осталог
дефинише и да „Сви субјекти који користе услуге или су повезани у пословно-технолошки
инкубатор стичу статус члана пословно-технолошког инкубатора“ (последњи став,
члана 21 овог Закона).
Циљеви јавног позива:
 Започињање и развој сопственог бизниса од стране младих образованих људи на
факултетима Београдског Универзитета
 Комерцијализација резултата научно истраживачког рада факултета оснивача
инкубатора
 Стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса у области
високих технологија са потенцијалом за раст и запошљавање
1. Право учешћа:
1.1. Новооснована привредна друштва у првој години свог развоја, са иновативним и
високотехнолошки заснованим програмима, са седиштем у Београду
1.2. Start up програми за развој нових иновативних, и високотехнолошки заснованих
производа, услуга и процеса
2. Услуге Пословно-технолошког инкубатора
2.1. Услуге станарима инкубатора
 Канцеларијски пословни простор (посебне канцеларије и коришћење
заједничких просторија -сала за састанке, сала за презентације...)
 Административне услуге (књиговодствене, правне и секретарске услуге)
2.2. Остале услуге:
 Консалтинг услуге, тренинг и менторинг програм
 Услуге промоције



Услуге повезивања и умрежавања

3. Начин коришћења услуга
3.1.

Услуге дефинисане ставом 2.1. могу користити привредна друштва наведена у тачки
1.1 овог позива и start up програми из тачке 1.2 овог позива (који заврше процес
регистрације привредног друштва до завршетка избора програма по овом јавном
позиву), а чији програми су оцењени и рангирани у складу са дефинисаним
критеријумима селекције и капацитетима инкубатора (Тачка 5).
Пословно технолошки инкубатор ставља ове услуге на располагање привредним
друштвима до три године под следећим условима:
 У првој години предузећа плаћају 50% тржишне вредности ових услуга по
ценама на дан уговарања
 У другој години предузећа плаћају 75% тржишне вредности ових услуга по
ценама на дан уговарања
 У трећој години предузећа плаћају пуну цену коришћења ових услуга

3.2.

Остале услуге инкубатора (тачка 2.2) могу користити сви програми поднети по
овом Јавном позиву оцењени и рангирани у складу са дефинисаним критеријумима
селекције (Тачка 5), а усаглашено са потребама развоја самих прогaрма и
капацитетима инкубатора.

3.3.

Додатне могућности: Инкубатор ће у процесу избора програма, као и током њиховог
праћења радити на даљем анимирању фондова, државних организација и локалне
самоуправе, донаторских програма и успешних привредих организација за улагање
у одабране програме и помоћ развоју иновација.

4.

Потребна документација:
4.1.Програм пријављен на формулару дефинисаним овим Јавним позивом
4.2.Остала документација:
4.2.1. Новооснована привредна друштва:
 решење о извршеној регистрацији привредног друштва или извод из
регистра за привредно друштво
 оснивачки акт
 подаци о оснивачима и власницима (лични подаци и кратке професионалне
биографије за свако лице)
 бизнис план (доставити уколико постоји)
4.2.2. Start up програми:
 Подаци о планираним оснивачима и власницима предузећа (лични подаци и
кратке професионалне биографије за свако лице)
 Оснивачки акт (доставити уколико је припремљен)
 Детаљније разрађен бизнис план или пројекат (доставити уколико постоји)

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: Технолошки ниво развоја производа/услуге
Фаза 4: Критеријујми за оцену пројеката који су прошли прве три наведене фазе
селекције:
Критеријуми селекције
1. производ/услуга
- достигнута фаза развоја
- иновативност
- заштита интелектуалне својине
- освојене награде на такмичењима за најбољу иновацију

Бр. бодова
25
1-5
1-10
1-5
1-5

2. тржиште
- индентификовано домаће тржиште и могућности пласмана
производа
- индентификовано тржиште у иностранству и могућности
пласмана производа

35
1-15

3. ресурси
- Оснивачи *
- планирано ново запошљавање (најмање 2 запослена до краја
прве године инкубације)
- учесници тренинг програма
у сфери предузетништва и
досадашњих активности инкубатора

25
1-10
1-10

4. финансијски елементи
- приходи, расходи, преломна тачка рентабилности

10
1-10

6.

1-20

1-5

ризици пословања
5
1-5
 ризици су идентификовани и не угрожавају реализацију
програма
* предност у избору имаће програми чији су носиоци млади технички образовани људи

