
                                                                           

                                                             

 
Научно технолошки парк Чачак у оквиру пројекта „Промоција малих и средњих предузећа и 
стартапа у области иновативних технологија и зелене економије” (“SME and Start-up promotion 
in the area of innovative technologies and green economy") уз подршку Немачке развојне 
сарадње коју спроводи GIZ реализује: 
 

GREENTECH СТАРТАП ПРОГРАМ 
 

Програм је намењен стартап тимовима у најранијој фази развијања пословне идеје. Програм 
обезбеђује серију обука, менторских сесија прилагођених специфичним потребама стартапа 
као и финансијску подршку од стране Научно технолошког парка Чачак за развој прототипа 
или производа са минималним функционалностима (тзв. MVP-а) који може да се тестира на 
тржишту. 
 
Циљ зелене економије је смањење ризика за животну средину и еколошке ресурсе, односно 
одрживи развој без уништавања животне средине. Зелена економија је резултат настојања 
да економија постане еколошки напреднија, стварајући равномеран и позитиван утицај на 
друштво и животну средину. Развитком зелене економије у нашој земљи подстиче се развој 
привреде, технолошки напредак, развој еколошке културе и еколошког знања, иновативност, 
очување животне средине. 
 

Програм спроводи Научно технолошки парк Чачак са организацијама за подршку 
пословању: 

⮚ Бизнис иновациони центар Крагујевац; 

⮚ Центар за развој иновационе делатности Врњачка Бања; 

⮚ Регионална развојна агенција Златибор из Ужица. 
 
Пријаве су отворене од 18.01.2023. године, а крајњи рок за доставу пријава за учешће на 
програму је 20.02.2023. године у 12 часова.  
 

РАЗЛОЗИ ПРИЈАВЕ НА ПРОГРАМ 
 
Након завршених обука кандидати ће презентовати своје идеје идеје пред комисијом на 
полуфиналним pitch такмичењима, након чега ће се неки од њих пласирати на финално pitch 
такмичење у Чачку. Након завршног pitch-a пословних идеја, биће изабрана 3 тима који ће 
добити: 

● Простор у иновационим центрима; 
● Финансије за развој пословне идеје; 
● Стручне услуге у области права, финансија и заштите интелектуалне својине; 
● Спонзорство на локалном нивоу. 

 
ЦИЉ ПРОГРАМА 
 
Циљ програма је да се препознају и подрже иновативне стартап идеје са највећим 
потенцијалом одрживости и развоја у области иновативних технологија и зелене економије 
у оквиру којег се производни ресурси, емисија отпада и енергетски одлив битно умањују 
успоравањем, заокруживањем и продужавањем енергетских и материјалних циклуса 
(животних кругова) у производњи.  
 



                                                                           

                                                             

 
УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ 
 
Право за учешће у програму имају: 
 

⮚ Ученици средњих школа, студенти и  остала заинтересована лица – старости од 15 до 
35 који имају иновативну идеју и желе да започну сопствени посао; 

⮚ Тимови од минимално 2 и максимално 5 чланова; 

⮚ Тема на коју се односи идеја стартапа је из области екологије као што су: Управљање 
земљиштем, Обновљиви извори енергије, Одлагање отпада, Зелена градња, 
Коришћење и управљање водама, Одрживи/чисти транспорт. 

 
НАЧИН ПРИЈАВЕ 
 
Пријава се врши кроз апликациони формулар са следећим елементима: 
 

⮚ Пријавни формулар за учешће на обукама за стартап тимове (образац 1) – формулар 
се попуњава оnline (линку за приступ Формулару); 

⮚ Презентација пословне идеје (до 10 слајдова); 
⮚ Копија личне карте; 
⮚ Биографије чланова тима (CV); 
⮚ Изјава о истинитости приложених података, као и о сагласности за коришћење датих 

података (изјава 1а). 
 
Пријаве се подносе електронским путем до 20.02.2023. године до 12 часова на сајту Научно 
технолошког парка Чачак. Приликом подношења пријаве, стартап тим бира регион/подручје 
у којем жели да прати обуке.  
 
Сви наведени елементи су обавезни и разматраће се само потпуне и благовремено 
пристигле пријаве. 
 
ПОСТУПАК ИЗБОРА 
 

⮚ Kомисија за избор за стартап тимова ће извршти предселекцију тимова и 10  најбоље 
рангираних тимова ће бити позвано да похађа обуке; 

⮚ Обуке трају 8 радних дана и састоје се из следећих области: 1. Трендови у стартап 
свету и Дрво проблема - 2 дана; 2. Lean Canvas модел - 3 дана; Доступни извори 
финансирања и Национални инструменти за подршку иновационе делатности - 1 дан; 
Вештине комуникације, јавни наступ и pitch - 2 дана. 

 
 
За сва додатне информације можете се обратити е-маилом на startup@ntpcacak.rs. 

https://drive.google.com/file/d/1E4zjYUXwMtRJOa-ujgyBLXNQR-zC_Z9h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dvwf3y-NHBvcvKi0p4I-YV-zsnlf_PE1oM2V_BtiVpQ/edit?usp=sharing

