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Na podlagi Uredbe (EU) st. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 skupnih dolocbah 0
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podezelia in Evropskem skladu za pomorstvo in nbistvo, 0 splosnih dolocbah 0 Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo ter 0
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) st. 1083/2006 (UL L st. 347 z dne 20.12.2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU), Uredbe (EU) st. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 Evropskem
skladu za regionalni razvoj in 0 posebnih dolocbah glede cilja »nalozbe za rast in delovna mesta« ter 0 razveljavitvi
Uredbe (ES) st. 1080/2006 (UL L st. 347 z dne 20.12.2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) st. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 0 financnih pravilih, ki se uporabljajo za splosni proracun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) st. 1605/2002 (UL L st. 298 z dne 26.10.2012, str. 1), Zakona 0 integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 - uradno precisceno besedilo), Zakona 0 javnih financah (Uradni list
RS, st. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 96/15 - ZIPRS1617), Uredbe 0 postopku, merilih in nacinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, st. 56/11), Proracuna Republike
Siovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, st. 96/15), Proracuna Republike Siovenije za leto 2017 (DP2017)
(Uradni list RS, st. 96/15), Zakona 0 izvrSevanjuproracunov Republike Siovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, st.
96/15), Pravilnika 0 postopkih za izvrSevanje proracuna Republike Siovenije (Uradni list RS, st. 50107, 114/07 -
ZIPRS0809, 61108, 99/09 - ZIPRS1011 in 3113), Uredbe 0 porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sioveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj nalozbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st. 29/15) in
spremembe Uredbe 0 porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji v programskem obdobju 2014-
2020 za cilj nelozbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st. 29/15,36/16), Partnerskega sporazuma med Siovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, st. CCI2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30.10.2014, Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, st. CCI 2014S116MAOP001, z dne 11.12.2014,
Resolucije 0 raziskovalni in inovacijski strategiji Siovenije 2011-2020 (RISS) (Uradni list RS, st. 43/201), Siovenske
strategije pametne specializacije S4, Zakona 0 raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, st. 22/06 - UPB1,
66/06 ZDru-1, 112/07,9/11 in 57/12 ZPOP-1A), Okvira za drZavno pornoc za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C,
198/01, z dne 27. 6.2014); Uredbe Komisije (EU) st. 651/2014 z dne 17.6.20140 razglasitvi nekaterih vrst pomocl za
zdruzfive z notranjim trgom pri uporabi clenov 107 in 108 Poqodbe (Uredba Komisije (EU) st. 651/2014), Sheme
drZavne pomoci »Program izvajanja financnih spodbud MGRT - RRI (st. priglasitve: BE01-2399245-2015/1),Zakona 0
gospodarskih druzbeh (Uradni list RS, st. 65/09 - uradno precisceno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl.
US, 82/13 in 55/15), Odloka 0 izvedbenem naertu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, st. 50/15, 58/15, 76/15, 1116 in 35/16), Zakona 0 podpomem okolju za
pocjemistvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, st. 102/07, 57112 in 82/13), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije Republike
Siovenije za spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, St. 93/15),
Programa dela in flnancneqa nacrta Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetnistva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, sprejet s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo st. 302-2/2016/29 z dne 23.2.2016 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Siovenija), Sporazuma 0 nacinu
izvajanja nalog izvajalskega organa med MGRT in SPIRIT z dne 9.5.2016 in POGODBE st: 4300-33/2016-10 izvajanju
in financiranju javnega razpisa KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ z dne
26.8.2016, izdajam

SKLEP 0 spremembi
SKLEPA 0 zacetku postopka Javnega razpisa »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH
POTENCIALOV PODJETIJ« (z dne 26.8.2016, it. 303-12-0/2016/4) in SKLEPA 0 spremembi

SKLEPA 0 zacetku postopka (it. 303-12·0/2016/27 z dne 8.3.2017)

Sklep 0 zacetku postopka Javnega razpisa "KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«,
st. 303-12-0/2016/4, z dne 26.8.2016 in SKLEP 0 spremembi SKLEPA 0 zacetku postopka (st. 303-12-0/2016/27 z dne
8.3.2017) se spremeni v tocki 3. Komisija, tako da se izmed zaposlenih SPIRIT, ki komisiji pomagajo pri pridobivanju
podatkov in preverjanju izpolnjevanja pogojev prispelih vlog, izlod Igor Milek.
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Tocka 3 sklepa se po novem glasi:

"3. Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
predsednikl-ca: Taljana Ookl
cIani/-ice:

• Rok Beniger, namestnik predsednice,
• Mi/os Bajt,
• Oraien Jeremic.

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovoma za:
izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije,
oblikovanje odgovorov na vprasanja,
pravilni posfopek odpiranja vlog fer vodenje zapisnika,
ugofavljanje formalne popolnosfi vlog in preverjanje izpolnjevanja pogojev,
izvedbo dopolnjevanja vlog,
strokovni pregled ocenjevanje in sprejem koncne ocene vlog.

Komisija mora pred odlocitvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije
pripravljena tako, da je moino pricakovati uspesen javni razpis.

Za pomoc komisiji pri pridobivanju podatkov in prevetjanju izpolnjevanja pogojev prispelih vlog, se imenuje naslednje
zaposlene SPIRIT:

• Spela Vi/fan,
• Oominika Sambolic,
• Rok Jursic,
• Bosfjan Lovka,
• Vlasta Selsek,
• Mojca Kobal Bercic,
• Nina Savli in
• Gasper Vi/fan.«

Igor Milek je dne 21.3.2017 delodajalca obvestil, da je prenehal s sodelovanjem v postopku zaradi moznostl obstoja
konflikta interesov in predlagal, da se ga iz postopka izloci, zaradi cesar se izdaja predmetna sprememba sklepa.

Sprememba ucinkuje z datumom izdaje tega sklepa.

Vsa ostala doloeila Sklepa 0 zaceiku postopka Javnega razpisa "KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH
POTENCIALOV PODJETIJ« (51.303-12-0/2016/4, z dne 26.8.2016) in Sklepa 0 spremembi Sklepa 0 zacenu postopka
(51.303-12-0/2016/27 z dne 8.3.2017), ostanejo nespremenjena.

Vrociti:
- vodji javnega razpisa
- clanom komisije po e-posti
- arhiv

mag. Gorazd Mihelic
direktorVl-£__
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