Научно-технолошки парк Београд д.о.о. Београд,
Научно-технолошки парк Нови Сад д.о.о. Нови Сад,
Научно технолошки парк Чачак д.о.о. Чачак и
Научно технолошки парк Ниш д.о.о. Ниш

објављују
ЈАВНИ ПОЗИВ
СТАРТАП КОМПАНИЈАМА
-за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцијуУ складу са циљевима и мерама Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици
Србији, за период 2020-2025. године, Влада Републике Србије обезбедила је Националну
платформу за вештачку интелигенцију (АИ платформа).
Прва Национална платформа за вештачку интелигенцију у Државном дата центру у
Крагујевцу представља суперкомпјутер последње генерације, високих перформанси,
рачунарске густине од 5 пета ФЛОПС-а, произвођача NVIDIA спреман да обради огромну
количину информација у кратком временском периоду.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (у даљем тексту: ИТЕ)
потписала је споразуме о коришћењу прве Националне платформе за вештачку интелигенцију
(у даљем тексту: АИ платформа) са научно-технолошким парковима из Београда, Новог Сада,
Чачка и Ниша у циљу подршке рада паркова на имплементацији, унапређењу и ширењу
вештачке интелигенције у Републици Србији, подршке научно-истраживачком раду у области
вештачке интелигенције, као и осигурању примене вештачке интелигенције у индустрији
Републике Србије.
На основу споразума, ИТЕ обезбеђује и додељује научно-технолошким парковима
ресурсе на АИ платформи, уз могућност да научно-технолошки паркови те ресурсе деле и са
стартаповима који су њихови чланови.

Услови за пријаву
Право учешћа имају стартап компаније (у складу са Законом о иновационој делатности
и интерним актима научно-технолошких паркова) у већинском српском власништву, не старије
од пет година у моменту слања пријаве.
Неопходно је да стартап компанија, уколико већ није постојећи члан неког од научнотехнолошких паркова, изабере научно-технолошки парк којем природно тежи по свом седишту
и региону/подручју и у случају избора је у обавези да постане члан (пуни/виртуелни) одабраног
научно-технолошког парка.
Предност у избору имају компаније активне у областима дефинисаним као
приоритетним у Стратегији паметне специјализације Републике Србије (4С).
Категорије за оцењивање:
•

Број година од оснивања;

•

Број запослених;

•

Да је пројекат у складу са паметном специјализацијом;

•

Добијена инвестиција/грант;

•

Да је производ у фази развоја и тестирања и да има прве кориснике;

•

Усклађеност циља пројекта и потреба са ресурсима који се нуде.

Временски оквир и начин коришћења
Додељени ресурси на АИ платформи се могу користити до шест месеци, уз могућност
продужења наведеног периода уколико корисник (стартап) има потребу за тим.
Стартапови који буду изабрани ће добити обуку за рад на АИ платформи, онлајн путем
Microsoft Teams платформе. Број лица по стартап компанији који могу да учествују у обуци
ограничен је на двоје.
Начин пријаве:
Пријаве се подносе путем е-формулара до 01.04.2022. године. Сви елементи у еформулару су обавезни и разматраће се само потпуне и благовремено пристигле пријаве.
Информације и питања у вези са Јавним позивом се могу добити слањем упита на имејл
адресу: platforma_ai@ite.gov.rs

