Где се могу добити бесплатне информације информације о програмима подршке
предузетништву и малим и средњим предузећима ?
Предузетници и сви они који су заинтересовани за покретање споственог посла све
информације о програмима подршке предузетништву, али и о програмима за подршку
овом сектору који се спроводе у оквиру европских програма, могу добити БЕСПЛАТНО у
регионалним развојним агенцијама широм Србије.
У регионалноим развојним агенцијама, поред информација о доступним програмима,
привредници могу добити и бесплатну помоћ при пријављивању за подршку.
















Регионална агенција за развој Источне Србије- РАРИС
Регионални центар за друштвено економски развој "Банат"
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Регионална развојна агенција "ЈУГ"
Регионална развојна агенција "Златибор"
Регионална развојна агенција Бачка
Регионална развојна агенција Срем
Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
Регионална развојна агенција Браничево - Подунавље
Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ
Агенција за регионални развој Расинског округа- Крушевац

БЕСПЛАТНУ помоћ и информације привредницима пружа и Привредна комора Србије, која
је заједно са својим регионалним коморама, партнер Влади Србије у Деценији
предузетништва.





Привредна комора Србије
ПК Београд
ПК Војводине
ПК Косова и Метохије

 РПК Кикинда
 РПК Крагујевац
 РПК Краљево
 РПК Крушевац
 РПК Лесковац
 РПК Ниш
 РПК Нови Сад
 РПК Панчево
 РПК Пожаревац
 РПК Сомбор
 РПК Сремска Митровица
 РПК Суботица
 РПК Ужице
 РПК Ваљево
 РПК Зајечар
 РПК Зрењанин
Сви заинтересовани се, такође, могу обратити и директно државним институцијама које
својим програмима подржавају предузетништво:











Министарство привреде
Министарство омладине и спорта
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Министарство рада, запошљавања, социјална и порачка питања
Национална служба за запошљавање
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Развојна агенција Србије
Фонд за иновациону делатност
Фонд за развој Републике Србије
Агенција за осигурање и финансирање извоза

Тачне информације о програмима привредници могу наћи и на следећим сајтовима:



Година предузетништва
Пословање – бизнис веб портал

