Услови за пријаву на Јавни позив
за пружање услуга подршке малим и средњим предузећимa у јачању капацитета за
управљање иновацијама

У оквиру активности које реализује Европска мрежа предузетништва Републике Српске
(ЕУНОРС) у циљу провођења активности дефинисаних Оквирним програмом за
конкурентност и иновације (енгл. The EU Framework Programme For Research and
Innovation - Horizon 2020) финансираних од стране Европске комисије, предвиђено је
пружање бесплатне експертске помоћи иновативним малим и средњим предузећима у
Републици Српској.
Циљ eкспертске подршке је јачање капацитета за управљање иновацијама, односно
креирање система за управљање иновацијама, који укључује иновативни процес од
генерисања идеје до иновационих резултата, управљање менаџерским вјештинама у
предузећу и другим факторима који утичу на иновативност предузећа, као што су
спремност на сарадњу са партнерима из окружења у области истраживања и развоја,
тржишта продаје, тржишта набавке и сл. Под иновацијама се подразумијевају
иновације у области производа/услуге, процеса или пословног модела.
Ефекти који се очекују од пружања експертске подршке предузећима су већи број
иновација, скраћивање времена од настанка иновативног производа/услуге до
увођења на тржиште, као и времена од увођења на тржиште до постизања прага
економичности. У коначници, очекује се већа иновативност и профитабилност домаћих
малих и средњих предузећа, те стварање претпоставки за припрему апликација за
добијање бесповратне финансијске помоћи ЕУ кроз програм „Инструмент за МСП“
Horizon 2020.
Процедура јачања капацитета предузећа за управљање иновацијама, укључује четири
основне фазе:
1.
2.
3.
4.

Процјена постојећих капацитета за управљање иновацијама у предузећу;
Анализа потреба и израда акционог плана;
Имплементација акционог плана;
Финални извјештај.

Програм је заснован на посебно израђеној IMP3rove методологији, чији је креатор
IMP3rove академија (Европска академија за управљање иновацијама, енгл. European
Innovation Management Academy). Ова методологија се већ примјењује у великом броју
европских региона и сертификована је у складу са дефиницијом управљања

страна 1 од 2
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Саве Мркаља 16, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Тел.: +387 51 222 120; Факс: +387 51 222 121;
info@rars-msp.org

иновацијама и елементима система управљања иновацијама (CEN/TS 16555-1).
Експертску помоћ пружају овлаштени стручњаци из Републике Српске из једне од
сљедећих институција: Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа,
Привредне коморе Републике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у
Источном Сарајеву и Иновационог центра Бања Лука.
Реализација активности дефинисаних акционим планом (фаза 3) не представља
обавезу експерта ЕУНОРС-а, односно, реализацију ових активности врши предузеће
својим интерним ресурсима. Током реализaције акционог плана, експерт ЕУНОРС-а су у
сталној комуникацији са предузећем, како би се отклониле недоумице или извршио
редизајн акционог плана у циљу отклањања баријера приликом његове реализације.
Позивају се иновативна мала и средња предузећа која су регистрована на територији
Републике Српске да се пријаве на Јавни позив, у оквиру кога је предвиђено пружање
експертске подршке за 15 малих и средњих предузећа.
Документација коју је потребно доставити:
1. Рјешење о регистрацији привредног субјекта /актуелни извод из судског регистра не
старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
2. Копије биланса стања и биланса успјеха за претходну годину;
3. Попуњена пријава за Јавни позив
Пријаве за Јавни позив, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са
пратећом документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у
ПДФ формату, на електронску адресу een@rars-msp.org , са назнаком: Пријава на јавни
позив за пружање услуга подршке за јачање капацитета у управљању иновацијама у
2019. години. Сваки документ који садржи више страница треба бити скениран у ПДФ
формату у једну цјелину, односно једну датотеку.
Само ће благовремене и потпуне пријаве бити разматране.
Јавни позив је отворен од 14. фебруара до 14. марта 2019 године.
Конзорцијум ЕУНОРС-а задржава право да захтијева достављање додатне
документације или могућности остваривања посјете предузећу прије доношења
одлуке о коначном избору.
Комисија за оцјену и избор пријава за Јавни позив ће избор предузећа вршити на
основу сљедећих критеријума: историја пословања; опис интервенције која се
предузима и разлог зашто се предузима; опис очекиваних користи након реализације
интервенције; степен иновативности планиране интервенције и капацитет за
интернационализацију планиране интервенције.
За детаљније информације можете се обратити Агенцији путем електронске
адресе: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.
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