Пројектни задатак
Пакет услуга бр. I за иновационе стартапове
у Иновационом Стартап центру Стара Пазова (ИЦСП)
У циљу подизања капацитета станара Иновационог стартап центра Стара Пазова (ИЦСП), и
максимизовања шансе за успех корисника ИЦСП биће понуђен Пакет услуга бр. 1 који ће бити
дизајниран тако да пружа подршку тимовима у оним областима које су у досадашњој пракси
идентификоване као најпроблематичније. Пакет услуга ће обухватити како стандарне услуге које су
потребне већини стартапа, тако и специјализоване услуге које ће бити посебно везане за ресурсе који
су на располагању ИЦСП.
Пакет услуга бр. 1 ће бити доступан станарима у ИЦСП и осталим грађанима Сремског округа
који су заинтересовани за иновације и коришћење ИЦСП.
Захтевани програм Пакета услуга бр. 1 за станаре центра и заинтересовану јавност подразумева:
I.
II.
III.

Помоћ при изради бизнис модела (1 групна обука, два дана)
Менторинг (3 менторска дана; 1 менторски дан = 5 сати)
Обука за представљање идеја (1 групна обука, два дана)

1. Очекивани временски период извршења ове услуге је: 30.06.2019., а у зависности од интензитета
услуга и квалитативног и/или квантитативног извршења програма Пакета.
2. Излазни резултат:
a. Подигнут капацитет првих потенцијалних стартапова у ИЦСП да се баве иновативним
делатностима и развијају своје производе/услуге из области енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије, развоја опреме за машинску и пластичарску производњу,
руралног развоја и електромобилностии;
b. Подигнут капацитет и свест шире јавности и чланова МОРГ за иновациону делатност у
Срему у вези подстицања иновационе делатности;
3. Укупан предвиђени буџет за спровођење програма обуке је 240.000,00 дин. (максимално).
Предвиђени буџет обухвата: ангажовање експерата, предавача, ментора из тачке I, II и III и обухвата
циклус: 2 дана за припрему, дани за извођење обуке, један дан по свакој обуци и менторству за
анализу и извештавање о спроведеној обуци; У оквиру цене неопходно је укључити могућност онлине консултације до 15 дана након извршене услуге, као и неопходан материјал за обуке и
менторство;
4. Критеријум за одабир понуђача: најнижа понуђена укупна цена за све наведене услуге исказана у
динарима без ПДВ-а.
5. За све предложене експерте из тачке I, II и III неопходно је доставити радну биографију којом се
доказује искуство и релевантност за предвиђене активности;
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