Пројектни задатак
за израду Програма рада Иновационог Стартап центра Стара Пазова са дефинисањем
функционалних веза и рада у оквиру Регионалног центра за одрживи развој Срема

У склопу програма подршке отварања регионланих стартап центара који спроводи Министарство
иновација Регионална развојна агенција Срем је добила средства за спровођење пројекта под
називом : „Регионални Центар за одрживи развој Срема – фаза I: Успостављање иновационог
Стартап Центра Стара Пазова“.
Сврха успостављање и пружање услуга иновационог Стартап центра Стара Пазова (ИЦСП) и
стварање основе за комплетан развој Регионалног центра за одрживи развој Срема кроз изградњу
капацитета за управљање иновационо - развојним центром на нивоу целокупног региона Срем.
У циљу реализације пројекта предвиђена је израда детаљног Програма рада Иновационог Стартап
центра Стара Пазова са дефинисањем функционалних веза и рада у оквиру Регионалног центра за
одрживи развој Срема. Програм рада би требало да обухвата следеће теме:
1. Конкурс и избор првих станара ИЦСП - дефинисање критеријума при избору првих станара
и циљева који се желе постићи;
2. Предлог програма иновационих обука за прве стартапове - детаљан план активности које
ће бити пружене како станарима центра, тако и осталим корисницима у циљу подизања
њиховог капацитета да се баве темама енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије, развоја опреме за машинску и пластичарску производњу, руралног развоја и
електромобилности;
3. Предлог програма обуке за чланове Међуопштинске радне групе (МОРГ) за иновациону
делатност;
4. Предлог садржаја иновационог пакета услуга – наведене услуге које ће бити пружене
првим станарима ИЦСП, као и будућим корисницима;
5. Предлог мера и корака који треба да допринесу одрживости ИЦСП;
6. Дефинисање активности ИЦСП у оквиру (и односа са) РЦОР Срем;
Очекивани временски период извршења ове услуге је: фебруар 2019. – март 2019. године.
Напомињемо да је укупан доступан буџет за израду програма рада ИЦСП максимално до
(200.000,00 ) дин.
Критеријум за одабир понуђача: најнижа понуђена укупна цена за све наведене услуге исказана у
динарима без ПДВ-а.

