
Прилог: 2 

Посебан образац пријаве државне помоћи потребно је доставити уз пријаву 

индивидуалне државне помоћи за истраживање, развој и иновације у складу са 

Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени ласник РС“, број 13/10). 

 

 

Попунити одговарајуће делове обрасца који се односе на пријављену индивидуалну 

државну помоћ. 

1.1. Означити врсту државне помоћи и у односу на то испунити одговарајући део 

обрасца који је означен у загради: 

 

 Државна помоћ за истраживање и развој (део 5.1.) 

 Државна помоћ малим и средњим привредним субјектима за израду студија о 

техничкој изводљивости (део 5.2.) 

 Државна помоћ малим и средњим  привредним субјектима за стицање права 

индустријске својине (део 5.3.) 

 Државна помоћ за мале иновативне привредне субјекте (део 5.4.) 

 Државна помоћ за иновације процеса и организације пословања (део 5.5.) 

 Државна помоћ малим и средњим привредним субјкетима за услуге 

саветовања и подстицања иновација (део 5.6.) 

 Државна помоћ за унајмљивање висококвалификованог особља (део 5.7.) 

 Државна помоћ за иновативне кластере (део 5.8.) 

 

1.2. Да ли индивидуална државнa помоћ укључује истраживачке огранизације и/или 

посреднике специјализоване за иновације? 

 

 Да   Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДРЖАВНЕ 

ПОМОЋИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ – 

ИНДИВИДУАЛНА ДРЖАВНА ПОМОЋ 

 

1.   ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ КОЈА СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ 



 2 

1.3. Уколико се пријављена индивидуална државна помоћ заснива на већ одобреној 

шеми државне помоћи, навести детаље у вези са том шемом (где је објављена 

(интернет адресу) и број решења Комисије за контролу државне помоћи). 

 

 

 

2. ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОСРЕДНИЦИ КОЈИ СУ 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИНОВАЦИЈА КАО КОРИСНИЦИ ДРЖАВНЕ 

ПОМОЋИ 

 

Ако је у пројекат укључено више истраживачких организација и посредника који су 

сепцијализвани за подручје иновација навести о сваком посебно доле наведне 

информације. 

 

2.1.   ФИНАНСИРАЊЕ НЕ-ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

2.1.1. Да ли истраживачке огранизације или непрофитни посредници који су 

специјализовани за подручје иновација имају економске активности (пружају 

производе или/и услуге на релевантом тржишту)? 

 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, објаснити те активности:  

 

 

 

2.1.2. Ако организацијe обављају једнако економске и неекономске активности, да ли 

постоји могућност њиховог раздвајања?  

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, објаснити то раздвајање:  

 

 

 

 Ако је одговор НЕ, имати у виду да пренос јавних средстава везаних за 

економске активности представља државну помоћ. 
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2.2. ФИНАНСИРАЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

2.2.1. Докажите:  

 

- да је укупан износ јавних средстава пренет са истраживачких организација или 

непрофитног посредника специјализованог за иновације (који обављају 

економске активности) на крајње кориснике; 

и  

- да нема предности посредницима? 

 

 Да   Не 

 Навести детаље и доказе: 

 

 

 

Ако је одговор ДА, треба имати у виду да посредници не могу бити корисници 

државне помоћи. Правила државне помоћи се примењују само на крајње 

кориснике. 

 

3. ИДИРЕКТНА ДРЖАВНА ПОМОЋ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕКО 

ИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ 

СРЕДСТАВА  

 

Ако је у пројекат укључено више истраживачких организација и посредника који су 

специјализвани за подручје иновација навести о сваком посебно доле наведне 

инфорамције. 

 

3.1. ИСТРАЖИВАЊЕ У КОРИСТ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

3.1.1. Да ли истраживачка организација обавља пројекат истраживања у корист 

привредног субјекта?  

 Да   Не 

3.1.2. Ако је одговор ДА, да ли истраживачка организација пружа своје услуге 

привредним субјектима, у ситуацији у којој:  

 - истраживачка организација прима одговарајућу накнаду за своје услуге,  

 

 Да   Не 

 и 

- да ли привредни субјекти одређују рокове и начине извођења услуга? 
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 Да   Не 

Навести додатне информације: 

 

 

3.1.3. Да ли истраживачка организација пружа своје услуге по тржишним ценама? 

 Да   Не 

Ако не постоји тржишна цена, да ли научно-истраживачке организације пружају 

своје услуге по цени која одражава пуне трошкове и разумну маржу? 

 Да   Не 

 

Навести додатне информације: 

 

 

Ако истраживачке организације изнајмљују своје услуге и уколико је у делу 3.1.3. 

одговор ДА, у том случају нема државне помоћи прослеђене привредним 

субјектима преко истраживачких организација. 

 

 

3.2. САРАДЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

3.2.1. Да ли је сарадња истраживачких организација и привредних субјеката везана за 

заједнички пројекат ? 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, навести додатне информације: 

 

 

 

3.2.2. Ако је одговор ДА, да ли привредни субјект сноси пуну цену коштања пројекта 

који прима државну помоћ путем пријављене шеме државне помоћи?  

 Да   Не 

 

Да ли су резултати, који нису заштићени правом интелектуалне својине 

доступни без ограничења и да ли се сва права интелектуалне својине која су 

настала као последица активности које су спровеле истраживачке организације у 

потпуности додељују другим истраживачким организацијама? 

 Да   Не 
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Да ли истраживачке организације од привредних субјеката са којима заједнички 

раде на пројекту примају накнаду по тржишним условима заштите 

интелектуалне својине, насталој као последица активности истраживачких 

организација везаних за пројекат и која се преноси на привредни субјекат?  

 

 Да   Не 

 

Навести детаље (имати у виду да свако учешће привредног субјекта у покрићу 

трошкова пројекта који спроводе истраживачке организације треба одузети од 

накнаде): 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

3.2.3. Ако у делу 3.2.2. нема ниједног одговора ДА, давалац државне помоћи може 

дати властиту процену пројекта заједничке сарадње.  

Приказати властиту процену пројекта заједничке сарадње узимајући у обзир 

горе поменуте елементе. Потребно је приложити уговор о сарадњи приликом 

пријаве државне помоћи 

 Ако у делу 3.2.2. нема одговора ДА и ако из властите процене заједничког 

 пројекта произилази закључак да је реч о државној помоћи, укупна вредност 

 доприноса истраживачких организација пројекту сматраће се државном 

 помоћи привредним субјектима. 

 

 

4.     ЕФЕКТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ 

 

4.1. Означити позитивне ефекте пројекта: 

  значајни утицаји на друштво у целини; 

 допринос пројекта у унапређењу стања истраживања, развоја и иновација у   

интернационалном контексту; 

  стварање нових тржишта; 

  развој нових технологија; 

  други позитивни ефекти. 

 

 

 

4.2. Навести услове примене пројекта (укључујући учеснике, циљеве): 
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4.3. Навести детаље и доказе који указују на то да је државна помоћ неопходна у 

постизању заједничких циљева, као и да представља подстицајни ефекат за 

извршење пројекта: 

 

 

4.4. Навести детаље и доказе који указују да пројекат сноси висок ниво ризика: 

 

 

4.5. Навести детаље и доказе који указују на то да је пројекат од великог значаја с 

обзиром на његов обим и карактер:  

 

 

 

4.6.      Опис пројекта 

Навести детаљан опис пројекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ  
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Ако је у пројекат укључено више корисника државне помоћи, наведите податке за 

сваког од њих.  

 

5.1. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 

5.1.1. Државна помоћ за истраживање и развој се додељује за: 

   основно истраживање 

   индустријско истраживање 

   експериментални развој 

5.1.1.1.Уколико пројекат истраживања и развоја обухвата различите категорије 

истраживања, набројати и означити различите активности које потпадају у 

категорије основног, индустријског или експерименталног развоја и оне које 

уопште не припадају наведеним категоријама. 

 

 

5.1.2. Оправдани трошкови за истраживање и развој 

(Сви оправдани трошкови се морају односити на одређену категорију истраживања и 

развоја) 

 Основно 

истраживање 

Индустријско 

истраживање 

Експериментални 

развој 

Трошкови особља    

Трошкови 

инструмената и опреме  

   

Трошкови зграда и 

земљишта у обиму у 

којем се користе за 

истраживачки пројекат, 

при чему се на зграду 

односе трошкови 

амортизације у периоду 

трајања истраживачког  

пројекта, оправдани 

трошкови су само 

трошкови амортизације 

у периоду трајања 

пројекта израчунати на 

основу добре 

рачуноводствене праксе 

   

Трошкови уговорних 

истраживања, 

техничког знања и 

патената који су 
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5.1.3. Интензитет државне помоћи и повећања државне помоћи 

 Интензитет државне помоћи се рачуна на основу оправданих трошкова пројекта. 

 Интензитет државне помоћи се мора утврдити за сваког корисника државне 

 помоћи укључујући и оног који је укључен у заједнички пројекат. 

 

5.1.3.1. Интензитет државне помоћи (без повећања): 

 Основно 

истраживање 

Индустријско 

истраживање 

Експериментални 

развој 

Највећи интензитет    

 

5.1.3.2.Повећање интензитета: 

Да ли је могуће повећање интензитета државне помоћи? 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, наведите основ. 

 

 

 

купљени или 

лиценцирани од трећих 

лица по тржишним 

ценама, уколико је 

трансакција извршена у 

конкурентним 

условима и не постоје 

тајни договори, и 

трошкови саветодавних 

и сличних услуга 

уколико се користе 

искључиво за делатност 

истраживања 

Додатни режијски 

трошкови настали 

директно као резултат 

истраживачке 

делатности 

   

Други оперативни 

трошкови пословања, 

укључујући трошкове 

материјала, потрошне 

робе и производа 

насталих директно као 

резултат истраживачке 

делатности 
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 Да ли се повећање интензитета државне помоћи примењује на мале и средње 

 привредне субјекте? 

 Да   Не 

Навести повећање интензитета државне помоћи:  

 

 Да ли се примењује повећање интензитета државне помоћи за: 

 А)     сарадњу између привредних субјеката или 

 Б)      сарадњу између привредног субјекта и истраживачких организација  или

 В) ширење резултата истраживања без ограничавања (индустријско 

 истраживање) 

 Да   Не 

А) Уколико се примењује повећање интензитета државне помоћи за сарадњу 

најмање два привредна субјекта који су међусобно независни, потврдити 

испуњеност следећих услова: 

  ниједан привредни субјект не сноси више од 70% оправданих 

трошкова заједничког пројекта;  

и 

        пројекат укључује сарадњу у којој учествује најмање један мали или 

 средњи привредни субјект или је сарадња прекограничне природе, 

 односно истраживачке и развојне активности морају се одвијати у 

 најмање две државе.  

 

Навести повећање интензитета државне помоћи:  

 

Б) Уколико се примењује повећање интензитета државне помоћи за сарадњу 

између привредног субјекта и истраживачке организације, нарочито у погледу 

координације државних политика истраживања и развоја, потврдити испуњеност 

следећих услова: 

   истраживачка организација сноси најмање 10% оправданих трошкова 

 пројекта;  

и  

  истраживачка организација има право да објави резултате свог 

истраживачког пројекта 

Навести повећање интензитета државне помоћи: 

 

В) Уколико се у случају индустријског истраживања примењује повећање 

интензитета државне помоћи за приступ резултатима пројекта истраживања без 

ограничења, означити на који начин се објављују резултати пројекта: 

   на конференцијама научног и техничког карактера; 

   објављивањем у научним или техничким часописима; 
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Навести повећање интензитета државне помоћи: 

 

5.1.3.3.  Навести укупан интензитет државне помоћи за пројекте (укључујући и 

повећање интензитета државне помоћи): 

 

 

 

5.2. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈА О ТЕХНИЧКОЈ 

ИЗВОДЉИВОСТИ 

 

5.2.1. Општи услови 

 Државна помоћ за израду студија изводљивости може да се додели за: 

  индустријско истраживање 

   експериментални развој 

 

5.2.2. Интензитет државне помоћи: 

 Навести интензитет државне помоћи: 

 _____________________________________________________________________ 

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за израду студија о техничкој 

изводљивости су стварни трошкови израде студије о техничкој изводљивости. 

5.3. ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ  

 

5.3.1. Општи услови 

 Државна помоћ малим и средњим привредним субјектима за стицање права 

 индустријске својине за : 

   основно истраживање 

   индустријско истраживање 

   експериментални развој 

 

5.3.2. Оправдани трошкови: 

5.3.2.1.Означити оправдане трошкове: 
 

   сви трошкови који претходе додели права, укључујући трошкове везане за 

припрему, регистрацију и испитивање пријаве, као и трошкови настали 

приликом обнове пријаве пре него што је право додељено: 
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      трошкови превода и други трошкови настали како би се право добило или   

потврдило у другим правним системима: 

 

              трошкови настали приликом одбране ваљаности права у току службеног 

 испитивања пријаве и могућег поступка оповргавања, и када ти трошкови 

 настану после доделе права. 

 

5.3.2.2. Навести интензитет државне помоћи:  

 

 

 

5.4. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА МАЛЕ ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ 

 

5.4.1. Потврдити испуњеност следећих услова: 

             да се ради искључиво о малом привредном субјекту који у тренутку доделе  

државне помоћи послује крће од шест година; 

  да су корисници иновативни привредни субјекти; 

             да трошкови истраживања и развоја малог привредног субјекта представљају   

најмање 15% његових укупних трошкова пословања у најмање једној од три 

године које претходе додели државне помоћи или, у случају привредног 

субјекта почетника и без претходног финансијског пословања, у ревизији 

његовог тренутног пословног периода коју је оверио независни ревизор; 

     да се укупан износ државне помоћи додељује у износу до 1,5 милиона евра у 

динарској противвредности на дан доношења одлуке о додели државне 

помоћи; 

 да државна помоћ може бити додељена само једанпут. 

Навести детаље: 

 

 

5.4.2. Навести интензитет државне помоћи: 

 

 

5.4.3. Да ли постоји кумулација (збрајање) државне помоћи? 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, навести како ће се поштовати посебна правила за кумулацију 

државне помоћи: 
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5.5. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИНОВАЦИЈЕ ПРОЦЕСА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПОСЛОВАЊА 

 

 

5.5.1. На који се облик иновација у сектору пружања услуга односи пријављена шема 

 државне помоћи: 

  иновације процеса у сектору пружања услуга; 

  иновације организације пословања у сектору пружања услуга. 

Навести детаље иновација у сектору пружања услуга (иновације процеса и/или 

иновације организације пословања): 

 

 

 

 

 

5.5.2. Потврдити испуњеност услова за доделу државне помоћи за иновације процеса и 

организације пословања: 

 иновација је очигледна или значајно побољшана у односу на постојеће стање 

у одређеној грани индустрије, што се доказује прецизним описом иновације, 

њеним поређењем са постојећим техникама у процесу и организацији пословања 

којима се користе други привредни субјекти у истом сектору; 

 иновација се односи на коришћење информационих и комуникационих 

технологија са циљем измене организације пословања; 

 иновација је у облику пројекта за који је именован стручни руководилац 

пројекта и наведени трошкови пројекта; 

 резултат пројекта је развој стандарда, модела комерцијалног пословања, 

методологије поступка које је могуће на систематичан начин репродуковати, 

сертификовати или заштити патентом; 

 пројекат садржи иновацију процеса и организације пословања носи и јасан 

степен ризика, што се доказује поређењем трошкова пројекта са приходом 

привредног субјекта временом које је потребно за развој новог процеса, 

очекиваном добити од иновације процеса у поређењу са трошковима пројекта и 

вроватношћу неуспеха пројекта. 

 

 

Навести детаље/доказе за све наведене елементе: 
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5.5.3. Оправдани трошкови и интензитет државне помоћи: 

 

5.5.3.1. Означити оправдане трошкове: 

 

 Основно 

истраживање 

Индустријско 

истраживање 

Експериментални 

развој 

Трошкови особља    

Трошкови 

инструмената и опреме  

   

Трошкови зграда и 

земљишта у обиму у 

којем се користе за 

истраживачки пројекат, 

при чему се на зграду 

односе трошкови 

амортизације у периоду 

трајања истраживачког  

пројекта, оправдани 

трошкови су само 

трошкови амортизације 

у периоду трајања 

пројекта израчунати на 

основу добре 

рачуноводствене праксе 

   

Трошкови уговорних 

истраживања, 

техничког знања и 

патената који су 

купљени или 

лиценцирани од трећих 

лица по тржишним 

ценама, уколико је 

трансакција извршена у 

конкурентним 

условима и не постоје 

тајни договори, и 

трошкови саветодавних 

и сличних услуга 

уколико се користе 

искључиво за делатност 

истраживања 

   

Додатни режијски 

трошкови настали 

директно као резултат 

истраживачке 

делатности 

   

Други оперативни 

трошкови пословања, 

укључујући трошкове 
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5.5.3.2. Наведите интензитет државне помоћи: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.6. ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА 

УСЛУГЕ САВЕТОВАЊА И ПОДСТИЦАЊА ИНОВАЦИЈА 

 

5.6.1. Општи услови 

5.6.1.1.Навести износ додељене државне помоћи (износ не сме да пређе 200.000 евра у 

динарској противвредности по кориснику у току било ког трогодишњег периода): 

 

 

5.6.1.2.Потврдите следеће: 

 

   висина државне помоћи не прелази 75% оправданих трошкова 

 

 корисник користи помоћ за прибављање услуга по тржишним ценама или  

уколико је пружалац услуга непрофитни привредни субјекат, по цени која 

представља пуне трошкове услуга уз размну маржу. 

 Навести детаље који потврђују горе наведено: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

5.6.2. Оправдани трошкови 

 

5.6.2.1.За коју врсту услуга се додељује државна помоћ? 

 

 саветодавне услуге намењене иновацијама 

 

  услуге за подстицање иновација. 

 

5.6.2.2.Уколико се ради о саветодавним услугама намењеним иновацијама, назначите 

 оправдане трошкове: 

  трошкови везани за саветовање менаџмента: 

 

 технолошка помоћ: 

 

 

материјала, потрошне 

робе и производа 

насталих директно као 

резултат истраживачке 

делатности 
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 услуга преноса технологије: 

 

 усавршавање: 

 

 саветовање приликом преузимања, заштите и трговине правима 

интелекуталне својине и трговине правима интелектуалне својине и за 

лиценцне уговоре: 

 

 саветовање о употреби стандарда:  

 

5.6.2.3.Уколико се ради о услугама за подстицање иновација, назначите оправдане 

 трошкове: 

  канцеларијског простора: 

 _____________________________________________________________________ 

  базе података: 

 _____________________________________________________________________ 

  техничке књижице: 

 _____________________________________________________________________ 

  истраживања тржишта: 

 _____________________________________________________________________ 

  коришћења лабораторија: 

 _____________________________________________________________________

 означавања квалитета: 

 _____________________________________________________________________ 

  тестирања и сертификације: 

 _____________________________________________________________________ 

5.6.3. Посебни услови за непрофитне организације 

Ако услуге пружа непрофитна организација, државна помоћ се може доделити у облику 

ниже цене, односно разлике између цене која је плаћена и тржишне цене (или цене која 

одражава укупне трошкове услуга увећане за уобичајену маржу). 

 

5.6.4. Да ли се додељује државна помоћ у облику ниже цене? 

 

 Да   Не 
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Ако је одговор ДА, навести начин на који ће бити обезбеђена транспарентност укупних 

тошкова за пружене саветодавне услуге о иновацијама и за услуге које подстичу 

иновације, као начин обезбеђења транспарентности за износ који је корисник државне 

помоћи платио, а у циљу утврђивања износа и контроле примене државне помоћи. 

 

 

 

 

5.7. ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА УНАЈМЉИВАЊЕ ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНОГ 

ОСОБЉА 

 

5.7.1. Општи услови 

5.7.1.1.Висококвалификовано особље се унајмљује из: 

  истраживчке организације 

  великог привредног субјекта 

Навести детаље (податке) о истраживачким организацијама и великим привредним 

субјектима. 

 

 

 

 

 

5.7.1.2.Потврдити следеће: 

 

  унајмљено висококвалификовано особље није замена за постојеће 

 

  унајмљено висококвалификовано особље се привремено запошљава на 

нововоствореним  истраживачким, развојним и иновативним функцијама у 

привредном субјекту; 

Описати новоостворена радна места: 

 

 

 висококвалификовано особље је најмање две године било запослено у 

истраживачкој организацији или великом привредном субјекту који га шаље 

на привремени премештај; 

 унајмљено вискоковалификовано особље ради на истраживању, развоју и 

иновацијама у оквиру малог или средњег привредног субјекта који прима 

државну помоћ. 
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5.7.2. Оправдани трошкови и интензитет државне помоћи 

5.7.2.1. Навести оправдане трошкове: 

 

  трошкови унајмљивања и запошљавања вискококвалификованог особља: 

 

 трошкови премештаја особља: 

 

 

 

5.7.2.2. Потврдити да су трошкови саветовања (плаћање услуга које је пружио стручњак 

који није запослен у привредном субјекту које прима државну помоћ) 

искључени из оправданих трошкова државне помоћи за унајмљивање 

вискоковалификованог особља. 

 

 Да 

 

5.7.2.3. Интензитет државне помоћи: 

 

 

5.8. ДРЖАВНА ПОМОЋ ИНОВАТИВНЕ КЛАСТЕРЕ 

 

5.8.1. Општи услови 

 

5.8.1.1.Државна помоћ се додељује као: 

 

  инвестициона 

 

  оперативна 

5.8.1.2.Потврдите следеће: 

 државна помоћ се додељује искључиво правним лицима која управљају 

кластерима; 

 корисници су одговорни за управљање пословним простором, објектима и 

активностима иновативних кластера у погледу њиховог коришћења и 

приступа; 

 

Навести детаље: 

 

 

  

 приступ пословном простору и активностима је слободан. 
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5.8.1.2. Да ли се накнада за коришћење простора и учествовање у активностима 

одређује у складу са њиховим стварним трошковима? 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, навести како се то спроводи: 

 

 

Ако је одговор НЕ, навести како се то спроводи: 

 

 

 

5.8.1.3.Приложити анализу која обухвата технолошку специјализацију иновативног 

кластера, постојеће капацитете региона, потенцијалне истраживачке капацитете 

постојање кластера који имају сличну сврху и евентуално исти опсег активности 

на тржишту: 

 

 

 

5.8.2. Посебни услови инвестиционе државне помоћи за оживљавање иновативних 

кластера  

5.8.2.1. Државна помоћ за оживљавање иновативних кластера додељује се ради: 

  оснивања; 

  ширења; 

  оживљавања. 

5.8.2.2. Државна помоћ за оживљавање иновативних кластера додељује се за: 

  опремање центра за усавршавање и истраживање; 

   инфраструктуру која је намењена истраживању: лабораторије, објекти за   

тестирање; 

  широку мрежну инфраструктуру. 

5.8.2.3. Навести оправдане трошкове: 

  улагања у земљиште: 

 _____________________________________________________________________ 

  улагања у зграде: 

 

 улагања у машине: 

_____________________________________________________________________ 

 улагања у опрему: 

_____________________________________________________________________ 
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5.8.2.3. Интензитет државне помоћи: 

 

 

5.8.3. Посебни услови за доделу оперативне државне помоћи за оживљавање кластера 

 

5.8.3.1.Државна помоћ се додељује у периоду до ____________ година. 

Уколико се државна помоћ додељује на период дужи од 5 година, односно продужења 

до 10 година, доказати оправданост доделе државне помоћи за тај период. 

 

 

 

5.8.3.2. Да ли је државна помоћ дегресивна? 

 

 Да   Не 

 

5.8.3.2. Навести оправдане трошкове: 

 

          рекламне активности кластера за привлачење нових чланова- привредних    

субјеката; 

 

  управљање објектима кластера којима је отворен приступ: 

 

  организација програма усавршавања, радионица и конференција којима се  

подстиче размена знања и повезивање чланова кластера: 

 

5.8.3.2. Интензитет државне помоћи: 

  државна помоћ се постепено смањује(наведите стопе постепеног смањивања 

за сваку годину)  

 

  државна помоћ се не смањује 
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6. ПОДСТИЦАЈНИ ЕФЕКТИ,  НЕОПХОДНОСТ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ И КУМУЛАЦИЈА   

     (ЗБРАЈАЊЕ) ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 

 

6.1. Општи услови 

 

6.1.1. Да ли су активности истраживања, развоја и иновација почеле пре него што је 

 корисник поднео захтев за доделу државне помоћи? 

 Да   Не 

 Ако је одговор ДА, државна помоћ нема подстицајни ефекат за корисника.  

6.1.2. Ако је одговор НЕ, наведите следеће: 

 - датум започињања активности истраживања и развоја и иновација: 

______________________________ 

- датум подношења захтева корисника надлежном телу: 

______________________________ 

 Доставите потребну документацију. 

 

6.2. Оцена подстицајног ефекта 

Уколико је државна помоћ одобрена за: 

 иновације процеса и организације пословања; 

иновативне кластере; 

 истраживање и развој за велике привредне субјекте; 

  студије техничке изводљивости за велике привредне субјекте; 

  мале и средње привредне субјекте (прелази 7,5 мил. евра); 

 студије техничке изводљивости за мале и средње привредне субјекте 

(прелази 7,5 мил. евра), 

 Оцену подстицајног ефекта урадити у облику евалуације. 
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6.2.1. Општи услови 

 

Ако је у пројекат укључено више истраживачких организације и посредника који су 

сепцијализвани за подручје иновација навести о сваком посебно потребне доле наведне 

инфорамције. 

 

Како би се утврдило да ће планирана државна помоћ утицати на промену понашања 

корисника државне помоћи у смислу повећања активности истраживања, развоја и 

иновација, потребно је оценити оне врсте активности за које се не сматра да аутоматски 

остварују подстицајни ефекат, а које су наведене у делу 4.2. Обрасца. 

 

Навести евалуацију повећане активности истраживања, развоја и иновација на основу 

упоредне анализе ситуације са и без додељене државне помоћи  

 

6.2.2. Критеријуми 

6.2.2.1.Да ли ће се повећати обим пројекта? 

 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, означити у ком смислу је повећање: 

       повећање у укупним трошковима пројекта (без умањења трошкова 

корисника у поређењу са ситуацијом без државне помоћи); 

       повећање броја запослених на активностима истраживања,развоја 

и    иновација; 

      друге врсте повећања: 

_____________________________________________________________________ 

 

Навести детаље повећања: 

 

 

 

6.2.2.2. Да ли ће се повећати примена пројекта? 

 Да   Не 

 Ако је одговор ДА, означити у ком смислу је повећање: 

  повећања у броју резултата пројекта; 

 амбициознији резултати пројекта због могућег научног или технолошког  

открића или већег ризика од неспеха; 

  друге врсте повећања: 

 _____________________________________________________________________ 

Навести детаље повећања: 
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6.2.2.3. Да ли ће се повећати брзина рада на пројекту? 

 

 Да   Не 

 

Ако је одговор ДА, навести доказе да ће пројекат бити завршен у краћем 

периоду него што је планирано са додељеном државном помоћи, него што би то 

био случају у супротном: 

 

 

 

6.2.2.4. Да ли ће се повећати укупан трошак активности истраживања, развоја и 

иновација? 

 Да   Не 

Ако је одговор ДА, означити у ком смислу је повећање: 

    укупно повећање трошкова истраживања, развоја и иновација корисника  

државне помоћи; 

   промене у буџету пројекта (без смањења буџета других пројеката); 

  повећање трошкова истраживања, развоја и иновација корисника државне   

помоћи у односу на његов укупни приход; 

   друге врсте повећања: 

 

Навести детаље повећања: 

 

 

6.3. Пропорционалност помоћи 

 A) Уколико је постојало више кандидата за извођење активности истраживања, 

развоја и иновација, да ли је корисник државне помоћи изабран путем јавног 

конкурса? 

 Да   Не 

 Приложити детаљна документа која наведено доказују: 

 

 

 

 Б) Објаснити како је осигурано да је државна помоћ ограничена на најмању 

потребну меру, приложити документа која то доказују: 
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 А) Да ли се пријављена дражавна помоћ кумулира са другим државним 

помоћима? 

 

 Да   Не 

 Б) Уколико је одговор ДА, навести правила кумулације која се примењују: 

 

 

 

 

 В) Навести начин на који ће се осигурати примена правила кумулације: 

 

 

 

 

 

 

 

Навести сваку све додатне информације које се сматрају неопходним за потпуну оцену 

предметне државне помоћи 

 

 

8.  ИЗЈАВА 
 

 

Потврђујем да су подаци наведени у овом обрасцу и његови прилози тачни и потпуни. 

 

Место и датум: __________________________ 

 

Потпис и печат: _________________________________ 

 

Име и презиме одговорне особе: _____________________________________ 

 

 

 

7.      ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
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