Евиденциони број ПРИЈАВЕ ____________________
ПРИЈАВА ПРОГРАМА
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Подносилац пријаве
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте
Издата од МУП-а
Адреса становања
Телефон
Мобилни телефон
e-mail
Учешће на домаћим и међународним такмичењима или конкурсима
Назив програма
Година
Освојенa места и награде

Подаци о планираним оснивачима и власницима предузећа
Оквирно планирани
Име и презиме
Завршен факултет
удео у %

Евиденциони број програма____________________

Молимо да ваш програм1 образложите што је могуће јасније и да се
приликом попуњавања обрасца придржавате предложеног формата.
Такође, у циљу што објективнијег оцењивања програма, у даљем опису
програма не наводите лична имена, назив тима, назив фирме, нити било
кoje називe на основу којих би оцењивач - рецензент могао да закључи
ко стоји иза описаног пројекта.
1.

Назив програма

2.

Опис програма

ПРОИЗВОД / УСЛУГА (опишите производ/услугу/процес/софтвер који желите да

развијете у оквиру овог пројекта -до 1 стране текста)

2.1. У којој фази развоја се тренутно налази ваш програм (до пола стране текста)

На скали од 1-5, оцените фазу развоја производа/услуга/технологија/процеса који
развијате према следећим критеријумима:
1. Фаза развоја идеје од 1-5
_.
2. Фаза формирања тима од 1-5
.
3. Прототип/фаза тестирања идеје од 1-5

.

2.2. Дефинишите будуће купце (ко су најважнији купци и за кога стварате вредност

својим производом) (до пола стране текста)

1

Пријава је дефинисана на основу постулата пословног модела Canvas

______________________________________________________________________
2.3.

Вредност за купца (основна вредност која се доноси купцу, који проблем купци

имају-садашње решење које нуди конкуренција, ново решење које се нуди овим
пројектом) (до пола стране текста)

____________________________________________________________________________
2.4.

Кључни партнери (ко су кључни партнери и на који начин ћете доћи до њих)

__________________________________________

2.5. Ресурси
a) попуните табелу;
b) опишите приступ у организацији пословања и структуру менаџмент тима:

број запослених, квалификациону структуру, њихову улогу, планирано ново
запошљавање у првој, другој и трећој години пословања и организацију рада (до
1 стране текста)

Ресурси
1. Људски ресурси
2. Пословни простор у м2
3. Опрема и уређаји

Расположиви

Недостајући

Планирано ново
запошљавање

________________________________________________________________________

3.3.

Финансијска средства-наведите потребна и расположива средства, са изворима

финансирања у динарима.

Расположива
средства

Потребна
средства

Извори финансирања
Сопствена
средства

Кредити
/Инвеститори/други
извори

3.4. Токови прихода (а) на који начин ћете генерисати приходе . (Који тип продаје
ћете примењивати-продаја лиценци, пренос власништва, претплата, изнајмљивање...) (до
пола стране текста) и б) структура прихода у току 3 године (приход од продаје, приход од
услуге, остали приход).

____________________________________________________________________________

3.5. Структура трошкова (збир свих трошкова који одређују да ли је бизнис који сте
замислили одржив или не. Фиксни и варијабилни трошкови у току 3 године.)

Интелектуална својина (Да ли имате заштићен патент? Да ли сте размишљали о
заштити интелектуалне својине и ако јесте, да ли сте проверили могућности)
4.

5.

Кључни ризици (Опишите спољне и унутрашње ризике који могу да

угрозе ваше пословање (до 1 стране текста))

__________________________________________________________

ИЗЈАВА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ДОДЕЛИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ DE MINIMIS
Име подносиоца
пријаве
Назив програма за који
су додељена средства
На основу члана 97. Уредбе o правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“
бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13), ја, доле потписани/а, као корисник средстава ПОД
ПУНОМ МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ изјављујем:
А) Да у претходном периоду нисам остварио право на доделу DE MINIMIS
државне помоћи
Б) Да сам у претходном периоду остварио право на DE MINIMIS државну
помоћ:
ГОДИНА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ДАВАОЦА
ДРЖАВНЕ
ПОМОЋИ

ИЗНОС у РСД

2014.
2015.
2016.
УКУПНО

Датум:_____________

Потпис подносиоца пријаве:

Место:____________

_______________________

Напомена:
- Заокружити под А) уколико нисте били корисник de minimis државне помоћи
- Заокружити под Б) уколико сте били корисник de minimis државне помоћи и попунити
табелу

ИЗЈАВА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Име
подносиоца
пријаве
Ја, доле потписани/а, ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ изјављујем:

МАТЕРИЈАЛНОМ

И

ДА НЕМАМ НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ГРАДУ БЕОГРАДУ ПРОИСТЕКЛИХ
ИЗ УГОВОРА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА.

Потпис подносиоца пријаве:_________________________

Датум:_______ 2016.године
Место:______________

ИЗЈАВА
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Име
подносиоца
пријаве
Ја, доле потписани/а, ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ,
КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ изјављујем:

МАТЕРИЈАЛНОМ

И

ДА НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НИСАМ ЗАПОСЛЕН И НИСАМ УПИСАН У
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ ВОДИ КОД АПР-а, КАО
ОСНИВАЧ ИЛИ ЧЛАН ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ОДНОСНО КАО ПРЕДУЗЕТНИК
(власник или сувласник предузетничке радње).
Потпис подносиоца пријаве:_________________________

Датум:_______ 2016.године
Место:______________

