
 
 

Представљање 

Пројекта подршке иновацијама у Србији  

Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS Program) 

Понедељак, 12. децембар 2011. године у 10:00 часова, Ректорат 
Универзитета у Крагујевцу  

10:00   Добродошлица  

Говорници:  

Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу   

Представник Министарства просвете и науке (очекује се потврда) 

Наташа Капил, стручњак за иновациону политику, Светска банка 

Љиљана Кундаковић, в.д. директора, Фонд за иновациону делатност 
 
10:30 Јавни позив – Програм раног развоја (MINI GRANTS Program) 

Модератор:   

Гордана Даниловић Грковић, директор, Пословно - технолошки инкубатор техничких 
факултета, Београд 

 Говорници:  

Програм раног развоја (MINI GRANTS Program) 

- Преглед Програма  
- Процес евалуације  

Програм менаџери, Фонд за иновациону делатност 

Закључак 

- Изградња успешне иновативне компаније   

Љиљана Кундаковић, в.д. директора, Фонд за иновациону делатност 

Питања и одговори  
 
12:00   Пријем  

 

 

 



 
 
Говорници  

Гордана Даниловић Грковић, директор, Пословно – технолошки инкубатор 
техничких факултета. Стручњак за праћење развојних и иновационих пројеката, 
трансфер технологије и организатор сајма нових технологија NovoTeh; Стручњак  за 
подршку предузетништва, са посебним акцентом на пословне инкубаторе и технолошке 
паркове; У 2006. години покренула је први пословни и технолошки инкубатор у Србији. 

Наташа Капил, стручњак за иновациону политику, Светска банка. Водила је 
преговоре о иновационој политици и креирала оперативне активности у неколико 
транзиционих привреда, на националном и регионалном нивоу; У Казахстану и Украјини, 
била је задужена за спровођење програма изградње капацитета за министарства и 
државне институције; У Казахстану, Јерменији и Србији саветовала је институције за 
подршку иновацијама да креирају инструменте за финансирање технологија у раној фази 
развоја, да развијају програме комерцијализације технологија и развоја предузетништва; 
Недавно је била ко-аутор извештаја ЕУ2020 за Пољску, који идентификује могућности 
конвергенције Пољске у оквиру циљева паневропске стратегије; Саветник Министарства 
економије Пољске за механизме финансирања иновација и Структурне Фондове; Пре 
него што се придружила Светској банци, бавила се истраживањем здравствених ефеката 
арсена у подземним водама, у Индији и Бангладешу. 

Милена Костадиновић, програм менаџер. Менаџер са великим искуством као 
специјалиста за набавке; Директор одељења набавке у Hypo Alpe Adria Bank од 2010. 
године; Консултант за јавне набавке у Министарству пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде; Координирала набавке на пројектима финансиране од 
стране Светске банке док је радила у Агенцији за приватизацију Републике Србије. 

Др Љиљана Кундаковић, в.д. директора. Pадила je на позицијама водећег саветника и 
руководиоца великог броја start-up компанија у области биомедицине у пољу 
преклиничког и клиничког истраживања, заштите интелектуалне својине и трансфера 
технологија, пословног и стратешког развоја; Била је председник компаније из области 
медицинске диагностике, Fluoropharma, Inc. и директор развоја и члан Научног Савета 
компаније Freedom-2, Inc. која је проглашена једном од најбоље развијених технологија 
године од стране Time магазина 2007. године; Претходно се бавила истраживањима у 
областима биомедицине у Центру за свемирска истраживања на MIT.   

Др Наташа Јовановић Љешковић,  програм менаџер. Менаџер са искуством у науци и 
широким међународним искуством, како у фармацеутској индустрији, тако и у државном 
сектору у ЕУ и Србији; Пре доласка у Фонд, радила је 10 година у Холандији (директор 
програма у компанији BioConnection, заменик директора Развоја у Merck&Co/раније 
Organon, истраживач на Универзитету у Утрехту); Члан Савета Европске федерације 
фармацеутских наука (EUFEPS). 

Др Анђелка Михајлов, стручњак за животну средину. Стручњак за животну средину са 
20 година искуства у изради политике заштите животне средине и у управљању 
животном средином у погледу одрживог развоја; Више од 8 година искуства у подршци 
развоја права (acquis) Европске уније у области животне средине; Редовни професор на 
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду; Од 2002.-2004. године министар 
за заштиту природних богатстава и животне средине; Један од аутора (поглавље 
„Животна средина“) Националне стратегије Србије за приступање ЕУ. 
 


