ПРОГРАМ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА
ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ У 2021. ГОДИНИ КОЈИ СЕ
РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО АКРЕДИТОВАНИХ
РЕГИОНАЛНИХ РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА

Министарство привреде
www.privredа.gov.rs
Лесковац, фебруар 2017.

ЦИЉ

Програм се реализује у сарадњи са Фондом за развој РС и Развојнoм
агенцијом Србије кроз мрежу Акредитованих регионалних развојних
агенција (АРРА) којих има укупно 17 у Србији
За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и
предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су
бесплатне
Општи циљ Програма је подршка расту и развоју микро, малих и
средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење
доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање

НАМЕНА:
Стандардизовани сет услуга који се спроводи преко АРРА, у смислу овог
програма, представља четири групе стандардизованих услуга, и то:
1) обуке
2) саветодавне услуге
3) менторинг
4) пакет услуга за младе и за жене предузетнице (нова услуга)

ОБУКЕ
- Обавезан модул „ Обука за почетнике у пословањуˮ (2 дана)
- Опциони модули обука:
1. Припрема послов. плана и пословање са банкама и
инвест.спремност (2 дана)
2. Финансијско управљање (2 дана)
3. Извоз – за оне који први пут извозе (2 дана)
4. Маркетинг и продаја (1 дан)
5. Електронско пословање и ИТ у пословању (1 дан)
6. Преглед стандарда квалитета и зашт. жив. средине од значаја за
пословање (2 дана)
7. Иновације (1 дан)
8. Припрема за Јединствено европско тржиште (1 дан)
9. Учешће МСП у jавним набавкама (1 дан)
Цена једнодневне обуке је 30.000,00 рсд а дводневне је 40.000,00 рсд
Годишњи буџет 7.463.000,00 рсд + део неутрошених средстава из 2020. год

САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ
 Помоћ при изради пословног плана при аплицирању за различите
програме Министрства привреде, Фонда за развој, Развојне агенције,
НСЗ и Гаранцијског фонда Војводине (до 5 сати)
 Подршка у припреми документације и пријаве за програме које
спроводе Министарство и РАС (до 3 сата)
 Саветодавне услуге код започињања пословања (до 3 сата)
 Саветодавне услуге за развој пословања (до 2 сата)
 Саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon 2020 (до 5
сати)
Цена консалтинг сата износи 2.000,00 рсд
Годишњи буџет 2.040.000,00 рсд + део неутрошених средстава из 2020.
год

МЕНТОРИНГ

Стручна помоћ ментора привредном субјекту у трајању од 25 до
50 сати
Корисници менторинга су ММСП који послују до 3 године или се
налазе у критичном тренутку за даљи развој или опстанак на
тржишту
Цена менторинг сата износи 2.000,00 рсд
Годишњи буџет 5.000.000,00 рсд

ПАКЕТ УСЛУГА за жене предузетнице и младе
НОВА УСЛУГА У ПРОГРАМУ ЗА 2021. годину
а) за младе – помоћ стручног лица младом предузетнику старости

до 30 год који послује до 5 година
Помоћ = саветодавна услуга (подршка при регистрацији и оснивању
МСП, помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп
кредит за почетнике код ФзР) + обука „Обука за почетнике у
пословању” + менторинг услуга у трајању до 40 сати
б) за жене предузетнице - помоћ стручног лица жени предузетници
која је оснивач или већински власник МСП које послује до 5 година
Помоћ = саветодавне услуге + једна или више специјализованих обука
+ менторинг услуга у трајању до 40 сати
АРРА је у обавези да пружи континуирану подршку ММСП у току
трајања Програма, тј. до краја године
Годишњи буџет 23.372.000,00 рсд

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
-

Бесповратна средства утврђена овим програмом Министарство
преноси РАСу

-

РАС доставља Министарству Извештај о активностима које су
АРРА спровеле

-

РАС преноси средства АРРА након верификације Извештаја о
спроведеним активностима

-

Укупан буџет за 2021. годину је 38.500.000,00 рсд

Министарство привреде
Сектор за развој малих и средњих
предузећа и предузетништва
Влајковићева 10, 11000 Београд
Тел: (011) 333 41 10
www.privreda.gov.rs

Развојна агенција Србије
Кнеза Милоша 12, 11000 Београд
Тел: (011) 33 98 550
www.ras.gov.rs

