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На основу Уговора број: 021-00-00004/2022-01/3, закљученог између Кабинета
Министарства без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике
Србије, Града Пирота и Зип центра за младе-бизнис инкубатора доо из Пирота 04.04.2022.
године закљученог ради реализације програма рада Регионалног иновационог Стартап
центра Пирот за 2022. Зип центар расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за коришћење услуга виртуелног инкубатора- подршка развоју иновативних
идеја

Овај позив је намењен свим физичким и правним лицима, који имају иновативне
идеје и који желе да своје идеје разраде и припреме за даље финансирање. Изабрани
учесници ће имати прилике да раде са искусним менторима који ће им помоћи да процене
тржишну исплативост идеје као и да је разраде по шеми која је неопходна за учешће на
позивима за финасирање иновативних идеја који су доступни у нашој земљи. Ова подршка
је први корак у имплементацији иновативне идеје, корак од замисли до разрађеног
концепта.

1. Право учешћа

Право учешћа на јавни позив имају сва физичка и правна лица коај имају
иновативну идеју и која желе да своју иновативну идеју процене и разраде уз помоћ
искусних ментора.

2. Услуге које се нуде корисницима услуга:

У оквиру подршке кроз виртуелни инкубатор, изабрани корисници ће уз помоћ
ментора:

 Боље сагледати своју идеју и проценити њену исплативост

 Развити своју идеју по шеми која је неопходна за учешће на позивима за даље
финансирање иновација.

3. Начин пријаве
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Кандидати приликом пријаве на позив попуњавају образац за пријаву који је
саставни део овог позива и достављају га на мејл zipcentar@gmail.com или лично у
канцеларији Зип центра (Таковска 24, Анекс спортске хале Кеј).

4. Рок за пријаву

Конкурс је отворен до 05.09.2022. године.

5. Процес селекције кандидата

Селекција кандидата врши се кроз три корака: најпре предселекција на основу
достављене документације, затим следи интервју са пријављеним кандидатима и на крају
коначна одлука на основу процеса оцењивања и обављеног интервјуа.

Приликом оцењивања се сагледавају следећи критеријуми:

Р.бр. Критеријуми Број поена

1. Одрживост идеје 1-10

2. Иновативност идеје 1-10

3. Потенцијал прикупљања капитала 1-10

Коначну одлуку о избору кандидата ће вршити трочлана комисија која ће за ову
прилику бити формирана.

6. Рок за доношење одлуке по јавном позиву и селекција корисника

mailto:zipcentar@gmail.com
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Селекција корисника ће се извршити у року од 15 дана од истека рока за пријаву
на јавни позив.

Одлуке о одабиру кандидата ће бити јавно дистрибуиране свим заинтересованим
физичким и правним лицима која конкуришу као и на огласној табли Зип центра.

За све додатне информације можете се обратити путем мејла zipcentar@gmail.com

mailto:zipcentar@gmail.com
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Образац за пријаву за коришћење услуга виртуелног инкубатора- подршка
развоју иновативних идеја

Основне информације

Назив правног лица или предузетника/
има и презиме физичког лица

Адреса (улица, број, град)

Контакт подаци (веб сајт, мејл адреса, број
телефона и сл.)

Кратак опис идеје

План за прикупљање средстава за
реализацију идеје


