Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ССУ 2022 - ПАКЕТ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ
- Образац 2 Oцена подносиоца пријаве и предлог садржаја пакета услуга

Назив привредног субјекта или име и
презиме физичког лица које подноси
пријаву:
Назив надлежне АРРА:
Матични број
(попуњава се за привредне субјекте):
Категорија Подносиоца пријаве:

Млади потенцијални предузетник/предузетница
Млади предузетник/предузетница
Жена предузетница

1. Провера формалне исправности поднетих пријава (надлежна АРРА врши проверу да ли је поднета
пријаве са пратећом документацијом благовремена, потпуна и допуштена):
Да
Не
2. Прелиминарна оцена подносиоца пријаве (надлежна АРРА врши прелиминарну оцену подносиоца
пријаве у складу са дефинисаним критеријумима за оцењивање ):
1. Опис пословне идеје - усклађеност са циљевима пакета услуга
Низак ниво усклађености

Поени
0-9

Средњи ниво усклађености

10-19

Висок ниво усклађености

20-25

Укупан број поена (уписати):

2. Опис пословне идеје - јасан опис пословне идеје

Поени

Нејасно описана пословна идеја

0-5

Делимично јасно описана пословна идеја

6-15

Јасно описана пословна идеја

16-20

Укупан број поена (уписати):

ОБРАЗАЦ 2
3. Опис пословне идеје - изводљивост

Поени

Низак ниво изводљивости

0-5

Средњи ниво изводљивости

6-15

Висок ниво изводљивости

16-20

Укупан број поена (уписати):

4. Подносилац пријаве спада у осетљиву циљну групу

Поени

Не

0

Да

10

Укупан број поена (уписати):

5. Подносилац пријаве је доставио идеју о иновативном производу/услузи

Поени

Не

0

Да

15

Укупан број поена (уписати):

6. Подносилац пријаве је доставио пријаву која подразумева подухват
удруживања више жена предузетница или младих предузетника

Поени

Не

0

Да

0-10

Укупан број поена (уписати):

3. Основне информације о подносиоцу пријаве из категорије „жене предузетнице“:
Поени

Укупан број поена

максимални

1. Опис пословне идеје (усклађеност са циљевима
пакета услуга, јасан опис пословне идеје, изводљивост)

65

2. Подносилац пријаве спада у осетљиву циљну групу

10

3. Подносилац пријаве је доставио идеју о иновативном
производу/услузи

15

4. Подносилац пријаве је доставио пријаву која
подразумева подухват удруживања више жена
предузетница или младих предузетника

10
Укупно

100

4. Предлог АРРА за одобрење пријаве за коришћење пакета услуга?
Да
Не

додељени (уписати)
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5. Структура пакета услуга (надлежна АРРА предлаже пакет услуга који ће бити пружен кориснику ):
Саветодавне услуге:
1. Помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за
да
програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике
Број сати: ___________
Србије
не
да
2. Помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код
Број сати: ___________
Националне службе за запошљавање;
не
да
3. Помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за
развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Број сати: ___________
Војводине;
не
да
4. Подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке
предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма Број сати: ___________
који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије;
не
да
5. Саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и
оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања
Број сати: ___________
– развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за
доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
не
да
6. Саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми
документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног,
Број сати: ___________
приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном
повезивању и умрежавању);
не
да
7. Саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe;

Број сати: ___________
не

да
8. Техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку
опреме и пружање услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у Број сати: ___________
оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО
не

Обуке:
1. Обука за почетнике у пословању (обавезан модул у трајању од два дана);

да
не

2. Припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у
трајању од два дана);
3. Финансијско управљање (у трајању од два дана);

да
не
да
не

4. Извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);

да
не
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5. Маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);

да
не

6. Електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од
једног дана);
7. Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у
трајању од два дана);

да
не
да
не

8. Иновације (у трајању од једног дана);

да
не

9. Припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);

да
не

10. Учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана).

да
не

Менторинг:
Број сати менторинг услуге (минимум 25 – максимум 40 сати):
Уписати број сати

Дана:
________________ 2022. године

М.П.

Директор АРРА

