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ПОЦ позив је трансрегионална иницијатива
намењена универзитетима, истраживачким
институцијама и МСП лоцираним у јадранско-
јонској регији, активним у областима
Транспорт и мобилност, Енергија и животна
средина, Агро-био економија.

OISAIR Позив „Proof of Concept“ (ПОЦ) 



OISAIR ПОЦ позив подржава заједнички развој
истраживачких резултата истраживачких центара
и МСП, као и њихово тестирање у истраживачким
лабораторијама или у одговарајућем окружењу,
у зависности о почетног нивоа технолошке
спремности (ТРЛ).

ПОЦ позив нуди финансијску подршку за 10
најбоље оцењених иновационих пројеката, у
циљу заједничког развоја од стране
истраживачког центра и МСП, кроз иновационе
ваучере у вредности од по €18.500.

Подржани иновациони пројекти морају бити
кофинансирани од стране апликаната (и
истраживачког центра и МСП) кроз
партиципацију у раду из сопствених извора.

OISAIR ПОЦ позив



ПОЦ позив: фазе

•Намењен јавним истраживачким институцијама и 
универзитетима, које су позване да пријаве 
резултате својих истраживања, патенте и развијене 
технологије кроз INNOVAIR платформу

Позив за идеје

•Подстиче развој заједничких R2B иновационих 
пројеката представљених заједнички од стране МСП 
и истраживачке институције/универзитета

Позив за 
пројекте

•Ваучери ће бити додељени корисницима кроз 
уговарање са AREA Science Park и истраживачком 
институцијом / универзитетом, које ће потом 
потписати одговарајуће уговоре о сарадњи са МСП.

Селекција и 
додела 10 

иновационих 
ваучера



Технологије које аплицирају на позив морају бити фокусиране на следеће тематске
секторе:

• транспорт и мобилност;

• енергија и животна средина;

• агро-био економија.

ПОЦ позив: подобне теме

Ови сектори су идентификовани кроз 
пилотну макро-регионалну јадранско-
јонску РИС3 стратегију
(https://oisair.net/sectors/index).

Ова анализа је базирана на приступу 
решења, што значи да су за овај позив 
подобне све технологије које се баве 
овим секторима.





MRTPA – Агро-био економија

Кључ за одржавање 
безбедности, квалитета и 

пропадљивости хране

Важан фактор за јавно 
здравље

Омогућавање 
персонализованих 

решења, вишег квалитета 
и приступачно праћење

Паметна решања за 
персонализовану дијету

Напредни процесинг и решења 
за паковања

Безбедност хране и праћење



Безбедан и одржива 
енергија

Уштеде у енергији и 
трошковима

Широк спектар технологија за 
модернизацију електричних 

мрежа

Решења за паметну мрежу

Интеграција обновљивих извора енергије, 
системи за складиштење енергије 
системи за руковођење потребама

Сервиси базирани на подацима и 
решења за планирањеенергетске 

ефикасности

MRTPA – Енергија и животна средина



MRTPA – Транспорт и мобилност

Решења за паметне луке

Хибридни погони системи 
енергетске ефикасности 

пловила

Приобални паметни транспортни 
системи

Зелена обална и 
поморска мобилност

ИКТ надградња за 
управљање поморским 

саобраћајем

Надградња и дигитализација рада, 
инфраструктуре и услуга лука



Подобни апликанти за Позив за идеје:
Истраживачи из јавних истраживачких институција и универзитета
лоцирани у АДРИОН регији, које се позивају да представе своје
технологије кроз INNOVAIR платформу. Сваки апликант може да аплицира
са више пријава уколико су оне базиране на различитим технологијама.

Подобни апликанти за Позив за пројекте:
Истраживачи који припадају јавним истраживачким институцијама и
универзитетима који су поднели своје предлоге на позив за идеје заједно
са МСП (микро, мала и средња предузећа) регистрована у АДРИОН
регији.

Подобни корисници

Подобне пријаве морају бити поднете заједнички од стране 
истраживачке институција/универзитета (корисник 
ваучера) и МСП (партнер).



ПОЦ позив 
за идеје

•Истраживачи из јадранско-јонске регије позвани да представе своје технологије/резултате истраживања из одабраних области
(Транспорт и мобилност, Енергија и животна средина, Агро-био економија).

•Истраживачи се позивају да се региструју на INNOVAIR платформи (https://oisair.net/) и поставе свој предлог технологије.
•Рок за Позив за идеје: од 21/05/2019 до 14/07/2019

Процена 
истраживачк
их резултата

•Постављене технологије ће бити процењене кроз различите параметре, као што су степен развијености, конкурентске 
предности, циљано тржиште и потенцијална примена технологије. Потом се технологије објављују на INNOVAIR платформи 
за заинтересоване МСП.

Активности 
повезивања

•OISAIR мрежа промовише пријављене технологије и подстиче R2B сарадњу са циљем подршке специфичних активности кроз:
•a) организацију циљаних догађаја са МСП на локалном и транснационалном нивоу
•b) позиве МСП да изразе своје интересовање за специфичну технологију директно кроз приватни део платформе OISAIR.net

Позив за 
пројекте

•Заједнички R2B иновациони пројекти дефинисани и пријављени за евалуацију на трансрегионалном ПОЦ позиву.
•Подобне пријаве морају бити поднете заједнички од стране истраживачког центра/универзитета (корисник ваучера) и МСП
(партнер).

•Timeline of the Call for Projects : from 15/07/2019 to 30/09/2019 

Евалуација и 
додела 
ваучера

•Евалуација пројеката од стране панела старијих техничких експерата
•10 најбољих иновационих пројеката добијају иновационе ваучере (вредности по €18.500), у циљу суфинансирања 
експерименталних активности.

•Завршетак евалуације: 25/10/2019

Имплемента
ција 

иновационих 
пројеката

•R2B радна група (сачињена од истраживача и запослених из МСП) реализује експерименталне тестове током највише 6 месеци 
на валидирању истраживачких резултата са циљем даљег развоја прототипа и након тога производње.

•Завршетак R2B иновационих пројеката:  15/05/2020

OISAIR ПОЦ фазе



Подобни R2B пројекти ће бити евалуирани од стране 3 транснационалне
комисије (по једна за сваку од области: транспорт и мобилност, енергија 
и животна средина, агро-био економија), које сачињавају интерни и 
спољни технолошки експерти.

Заједнички развој иновационих пројеката биће евалуиран према бодовној
скали од по 10 поена дефинисаној за сваки од следећих критеријума:

• новитет и инвентивност;
• усклађеност са ОИСАИР макро-регионалне С3 стратегије и 

релевантност резултата;
• изводљивост иновационог пројекта;
• технички капацитети и приврженост партнерству / ниво 

суфинансирања.

Како је ОИСАИР транснационални пројекат, пријаве поднете од стране 
транснационалних предлагача биће награђене са додатних 5 поена.

Максималан укупни број бодова је 45.

Критеријуму за доделу



Евалуциони критеријум Опис под-критеријума Евалуација 
(1-10 поена)

1. Новитет и инвентивност
Очекивани конкурентски 
напредак у односу на тренутно 
стање технике, наводећи 
напредак и развој нових 
вештина/технологија/приступа/ 
производа/процеса /услуга у 
области

А. Новитет и оригиналност предложеног решења у односу на
најсавременије истраживање и технологије у области.

1-10

Б. Конкурентне предности у односу на алтернативне технологије и 
решења и конкурентске производе (ако их има).

1-10

Ц. Интелектуална својина: патентабилност предложеног решења и / 
или могућност коришћења патената које партнери већ поседују.

1-10

ПРОСЕЧНИ ПОЕНИ ЗА КРИТЕРИЈУМ 1 10

2. Усклађеност са ОИСАИР 
макро-регионалне С3 
стратегије и релевантност 
резултата у смислу доприноса 
пројекта тржишној потражњи или 
решавању отворених проблема 
истраживања и развоја у области

А. Усклађивање са темама и подтемама описаним у ОИСАИР макро 
регионалној С3 у јадранско-јонској регији 

1-10

Б. Капацитет решења за решавање проблема и/или незадовољених 
потреба у области

1-10

Ц. Напредовање ТРЛ: Допринос пројекта развоју технологије / 
методологије према циљаном тржишту

1-10

ПРОСЕЧНИ ПОЕНИ ЗА КРИТЕРИЈУМ 2 10

Критеријуми и оцењивање



3. Изводљивост иновативног 
пројекта 
Прикладност плана 
експеримената, конзистентност 
између планираних активности, 
циљева и очекиваних резултата, 
адекватност временског 
планирања и процене трошкова и 
интеграција научно-технолошких 
компетенција

А. Кохерентност и адекватност експерименталних активности и 
предвиђених методологија за постизање прекретница и очекиваних 
резултата.

1-10

Б. Релевантност и прикладност времена и ресурса: реална процена 
времена и адекватност коришћених ресурса.

1-10

Ц. Партнерство: присуство мултидисциплинарних и 
комплементарних вештина, кроз укључивање научних и/или 
пословних партнера

1-10

ПРОСЕЧНИ ПОЕНИ ЗА КРИТЕРИЈУМ 3 10

4. Технички капацитети и 
приврженост партнерству / ниво 
суфинансирања -

А. Квалитет и обим доприноса/посвећености компаније у 
имплементацији експерименталног програма (посвећеност).

1-10

Б. Техничке/научно-индустријске компетенције пословног партнера 
за имплементацију пројекта на основу посвећених људских ресурса

1-10

Ц. Релевантност суфинансирања у односу на планиране активности 
иновативног пројекта и способност компаније да имплементира 
пројекат у односу на предложену финансијску обавезу.

1-10

ПРОСЕЧНИ ПОЕНИ ЗА КРИТЕРИЈУМ 4 10

УКУПНО – КВАЛИТАТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА Max 40

ДОДАТНИ ПОЕНИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПАРТНЕРСТВА 5

ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА Max 45

Критеријуми и оцењивање



Ваучери ће бити додељени корисницима (истраживачке институције / 
универзитети) кроз уговоре са AREA научним парком, Трст, Италија.
Корисници ваучера ће потом потписати одговарајуће уговоре о сарадњи са 
МСП којим се регулишу методе, правила, права интелектуалне својине и 
међусобних обавеза при реализацији пројекта.

ЗИС: Уговор о сарадњи мора да дефинише јасно приписивање резултата 
насталих из експерименталних активности и припадајућих права употребе и 
експлоатације.
Подносиоци пријава су слободни да прилагоде садржај споразума у складу са 
својим потребама, осим обавезних клаузула о правима интелектуалне својине.

Уговарање



Прихватљиви трошкови:
а) Зараде (запослени или ново-ангажовани по уговору од стране истраживачке институције / 
универзитета,  за имплементацију пројекта).
б) Путовање и смештај (путовање, смештај и оброци настали од стране тима корисника под 
условом да су стриктно повезани са пројектним активностима).
в) Спољна експертиза и трошкови услуга (услуге су ограничене на следеће категорије: ЗИС, 
специфична техничка експертиза и услуге потребне за експерименталне активности, 
постављање и/или надградња ИТ система за пројекат).
г) Потрошни материјал (ставке које су стриктно неопходне за пројекат и чији ће животни век 
истећи током трајања пројекта).

ПДВ се сматра прихватљивим трошком само ако није подложан ослобађању.

Индиректни трошкови су неприхватљиви.

Суфинансирање:
Контрибуција ангажованих у раду из сопствених ресурса апликаната и састојаће се најмање у 
идентификацији особља ангажованог на фиксни проценат рада (процењено у дан/човек 
еквиваленцији), односи се и на истраживачку институцију / универзитет и на МСП.

Прихватљиви трошкови и суфинансирање



Area Science Park ће обезбедити корисницима 2 уплате:
1. Авансна уплата до 70% од додељених средстава у року од 7 дана од 

потписивања уговора.
2. Остатак од 30% биће плаћено корисницима након позитивне евалуације 

финалног техничког и финансијског извештаја.
Корисници морају да предају кратак финални технички извештај заједно са 
финансијским извештајем и захтев за уплату најкасније до 5. јуна 2020. године.

• Финансијска подршка обезбеђена кроз реализацију ПОЦ позива се не сматра 
нити директном нити индиректном државном помоћи и стога се правила 

државне помоћи неће примењивати.

Финансијски услови



• Виртуелно тржиште 
иновација јадранско-јонске 
регије; 

• Управљање онлајн захтевима за 
иновационе провере и пријаве 
на ПОЦ позив;

• Циљане анимације сектора;
• Део за размену знања, 

иновација, технологија, 
иницијатива и могућности;

Пријављивање: INNOVAIR платформа

www.oisair.net



Пријављивање: INNOVAIR платформа



Пријављивање: INNOVAIR платформа



Пријављивање: INNOVAIR платформа



ПОЦ позив - сажето

 ПОЦ позив суфинансира 10 најбољих иновационих пројеката заједнички
развијених од стране истраживачких институција и МСП, кроз иновационе
ваучере вредности од по €18.500.

 Технологије које се пријављују на позив морају бити фокусиране на секторе:
транспорт и мобилност, енергија и животна средина, агро-био економија

 Корисник ваучера је истраживачки центар/универзитет.



Више информација



Хвала на пажњи!

Координатор пројекта за Србију:
Научно-технолошки парк Београд

Вељка Дугошевића 54
11000 Београд, Србија

Наташа Ћировић
www.ntpark.rs


