ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
за чланство у Научно технолошком парку Чачак

I Основне напомене
Право учешћа по Јавном позиву за чланство у НТП Чачак имају технолошка предузећа која се баве развојем
нових или унапређењем постојећих производа, услуга и процеса:
•

основана у Србији и то:
o
микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, која делимично или у потпуности
планирају да своје пословање успоставе у НТП Чачак,
o
велика привредна друштва са намером да оснују зависно привредно друштво или успоставе
организациону јединицу која ће се бавити истраживањем и развојем у оквиру НТП Чачак,

•

основана у иностранству, са намером да оснују зависно привредно друштво, огранак или
представништво у Србији.
Како би се оцењивање спровело на најбољи могући начин, потребно је образложити:
•
•
•
•
•

технологију и иновативни потенцијал,
потенцијал за комерцијализацију,
експертизу и искуство чланова тима,
сарадњу са научно-истраживачким сектором,
планиране активности и даље правце развоја, који ће се реализовати у НТП Чачак.

Уколико:
•

•

•

Предузеће (домаће или страно) оснива ново правно лице, у складу са условима Јавног позива, које
ће у НТП Чачак спроводити своје активности - потребно је да се развојни капацитети представе кроз
потенцијал матичног предузећа, док се планирани програм рада који ће спроводити ново правно лице
у НТП Чачак образлаже посебно у секцији 4 и секцији 5 овог обрасца.
Предузеће које конкурише је основано пре мање од 3 године од дана подношења пријаве и самим тим
не поседује податке о свом пословању за временски период који се тражи у овом обрасцу - потребно
је попунити образац подацима који су доступни, а као прилог пријави треба доставити релеватне
податке и референце досадашњег пословања као и матичног предузећа (уколико је у питању ћерка
компанија неког страног или домаћег предузећа).
Предузеће које конкурише је новооснована компанија (домаћа или страна) и самим тим не поседује
податке о свом пословању за временски период који се тражи у овом обрасцу, потребно је да попуни
уводни део, секцију 4 и 5 овог обрасца.

Страна предузећа која желе да успоставе своја одељења у НТП Чачак, биће у обавези да у Србији региструју
зависно привредно друштво/огранак/пословну јединицу које ће након регистровања постати члан НТП Чачак.
Сви наведени подаци у пријави за чланство сматраће се поверљивим, изузев оних који су иначе јавно
доступни.
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II Основни подаци
Пословно име:
Седиште:
Матични број:

Година оснивања:

Шифра и назив делатности:
Интернет адреса:

Структура власништва
Физичко/правно лице

Проценат

100%
У складу са наведеним условима Јавног позива, конкуришете за:
Пуно чланство
Виртуелно чланство
Конкуришете као:
Предузетник
Компанија која је основана у Србији, и то:
као микро, мало или средње привредно друштво у форми Д.О.О или А.Д, које
делимично успоставља
у потпуности успоставља своје пословање у НТП Чачак
велико привредно друштво, које
оснива зависно привредно друштво у форми Д.О.О. или А.Д.
успоставља организациону јединицу у НТП Чачак
као представништво или огранак стране компаније.
Компанија основана у иностранству са намером да у Србији оснује:
огранак,
представништво,
зависно привредно друштво у форми Д.О.О или А.Д.
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Укратко опишите шта компанија развија
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III Технологија и иновативни потенцијал
Опишите технологију и иновативан производ/услугу који развијате:
Наведите шта је иновативно у развоју, као и проблем који решавате за крајњег купца/корисника уз осврт на
јединственост вашег приступа решавању потреба на тржишту.

Опишите фазу развоја:
Опишите да ли је и у ком степену производ/услуга развијен.
По фазама: пословна идеја, функционалан прототип, први тест корисници/купци, развијен производ/услуга
са купцима који се даље унапређује, ширење тржишта и производње.
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Опишите планове за наредни период развоја у НТП Чачак:
Опишите које активности намеравате да предузимате у НТП Чачак и које су даље смернице у развоју
иновативног производа/услуге. Уколико конкурише матична компанија, која успоставља развојно одељење
у НТП Чачак, онда објаснити везу између развоја и активности у НТП Чачак са развојем матичне компаније.

Наведите и појасните да ли је компанија имала активности у вези са заштитом интелектуалне својине
Да ли сте заштитили интелектуалну својину и да ли имате регистрован патент, заштиђен жиг, индустријски
дизајн, ауторско право, итд. Такође, уколико сте ушли у тај процес, наведите у којој сте фази тренутно.
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Наведите кључне идентификоване ризике у вези са развојем иновативног производа/услуге:

IV Потенцијал за комерцијализацију
Наведите која су циљна тржишта:
Опишите на која тржишта пласирате или планирате да пласирате иновативни производ/услугу. Објасните
тржишну сегментацију и стратегију изласка на тржиште/ширење тржишта. Уколико конкурише матична
компанија, која успоставља развојно одељење у НТП Чачак, онда објаснити за матичну компанију.
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Остварени резултати и планирани раст:
Унесите остварене резултате компаније за претходне три, као и планирани раст у наредне две године у еврима.
Уколико конкурише матична компанија, која успоставља развојно одељење у НТП Чачак, онда се уносе
подаци за матичну компанију, са планираним растом развојног одељења.
Уколико конкурише новооснована компанија или компанија која послује мање од три године, онда унети
податке за године пословања и пројектоване величине.
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Извори финансирања компаније:
Напишите како се компанија финансира и да ли има инвестицију (пословни анђели, VC фондови,
грантови, итд). Уколико конкурише матична компанија, која успоставља развојно одељење у НТП Чачак,
онда се уносе подаци за матичну компанију, уз осврт на начин финансирања развојног одељења.
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Наведите кључне идентификоване ризике у вези са комерцијализацијом производа/услуге и
изворима финансирања:

V Тим
Опишите структуру тима, са компетенцијама и улогама које кључни чланови тима имају.
Важно је нагласити како је тим организован, које су експертизе и искуство које има у развоју пословања и
предузетничко искуство. Уколико конкурише матична компанија, која успоставља развојно одељење у НТП
Чачак, онда поред искуства тима матичне компаније, описати и експертизу тима развојног одељења.
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Остварени резултати и планирани раст:
Унесите број запослених и ангажованих особа у компанији за претходне три, као и планирани раст у
наредне две године.
Уколико конкурише матична компанија, која успоставља развојно одељење у НТП Чачак, онда се уносе
подаци за матичну компанију, са планираним растом развојног одељења.
Уколико конкурише новооснована компанија или компанија која послује мање од три године, онда унети
податке за године пословања и пројектоване величине.
Т-2

Т-1

Текућа година (Т)

Т+1

Т+2

број запослених

број ангажованих

Наведите кључне идентификоване ризике у вези са постојећим тимом:
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VI Сарадња са научно-истраживачким сектором
Опишите да ли сте у претходном периоду сарађивали са научно-истраживачким сектором:
Конкретизујте своју досадашњу сарадњу са факултетима, институтима, истраживачким центрима,
одељењима на универзитету на истраживачко-развојним активностима, дизајну производа, истраживању
тржишта и маркетинг активностима, успостављању производње, итд. Наведите са којом сте установама
сарађивали и на који начин.

Опишите планирану сарадњу са научно-истраживачким сектором:
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VI Очекивања од НТП Чачак

Простор:

пословно-канцеларијски

унети потребну површину

производно-развојни
m2

m2

планирани датум уласка у чланство

Потребне услуге:
пословна саветовања
умрежавање и приступ партнерској мрежи
организација стручних догађаја/обука/радионица
повезивање са академском и стручном заједницом
приступ базама знања и талентима са факултета
видљивост и промоција
интернационализација
Наведите ако имате неке додатне потребе:

Зашто сматрате да је ваша компанија добар кандидат за чланство у НТП Чачак:
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Уз попуњен Пријавни образац потребно је доставити следеће прилоге:
1.
2.
3.
4.

редовне годишње финансијске извештаје за претходне три године, уколико је предузеће пословало
три или дуже година; уколико је пословало мање онда доставља за број година пословања;
биографије кључних чланова тима који ће уласком у НТП Чачак спроводити предложени програм;
референце за новооснована предузећа (информације о оствареним инвестицијам / партнерствима /
првим корисницима / купцима),
пословни модел за новооснована предузећа или предузећа у оснивању.

Подношењем овог обрасца и учешћем на Јавном позиву технолошким компанијама за чланство у НТП Чачак,
као овлашћено лице и заступник подносиоца пријаве, изјављујем под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да су подаци достављени у овом обрасцу истинити, као и да је подносилац сагласан са
условима овог Јавног позива. Такође, подносилац је сагласан да НТП Чачак вреднује ову пријаву у складу са
критеријумима избора наведеним у Јавном позиву и да на основу тога донесе одлуку о прихватању или
неприхватању пријаве.
Као овлашћено лице и заступник подносиоца, сагласан сам и да НТП Чачак користи моје личне податке из
ове пријаве у процесу њеног оцењивања у складу са Законом о заштити података о личности.

Датум и место: _______________________________________________

Име и презиме одговорног лица: _________________________________
Функција: ____________________________________________________
Контакт телефон: _____________________________________________
Контакт мејл адреса: __________________________________________

Потпис одговорног лица: _______________________________________
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