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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 ribistvo, 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 nadaljnjem besedilu: 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 flnancnih 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 - UPB), Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, st. 11/11-UPB, 14/13 - popr., 55/15
- ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), Proracuna Republike Siovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, st. 96/15 in
80/16), Zakona 0 izvrsevanju proracunov Republike Siovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, st. 96/15, 46/16 in
80/16 - ZIPRS1718), Zakona 0 izvrsevanju proracunov Republike Siovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, st.
80/16), Pravilnika 0 postopkih za izvrsevane proracuna Republike Siovenije (Uradni list RS, st. 50107, 61/08, 99/09-
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe 0 porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji v programskem
obdobju 2014-2020 za cilj naozbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 - popr. in
15/17), Partnerskega sporazuma med Siovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, st. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 -2020, st. CCI 2014S116MAOP001, z dne 11.12.2014, Zakona 0 podpornem okolju za podjetnistvo - ZPOP-1
(Uradni list RS, st. 102/07, 57112, 82/13 in 17/15), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije Republike Siovenije za
spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, st. 93/15), Programa dela s
flnancnim nacrtom Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije za leti 2017 in 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6.6.2017 in h kateremu je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, st. 302-170/2016/59,Sporazuma 0
nacinu izvajanja nalog izvajalskega organa med ministrstvom in agencijo stevilka 303-7/2016/6 z dne 9.5.2016 in
POGODBO st.: SPIRIT-2017-2022/SPOT -JB 0 izvajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih
podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju 2017-2022.

SKLEP 0 SPREMEMBI
Skiepa 0 zacetku postopka Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih

storitev V okviru SPOT V obdobju 2017·2022, it. 303·7·0/2017/2,z dne 26.6.2017

Sklep 0 zacefku postopka Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru SPOT v obdobju
2017-2022, St. 303-7-0/2017/2, z dne 26.6.2017, se spremeni v tocki 3. Komisija, tako da se clanica komisije Vlasta
Sedej iz komisije izloci in zamenja s elanico komisije mag. Majo Znidarsic, iz komisije pa se izlocita tudi obe clanici
MGRT.

Tocka 3 sklepa se po novem glasi:

»3. Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
predsednik/-ca: Ida Pracek, SPIRIT
cIani/-ice:

Irena Meterc namestnica predsednice, SPIRIT
Mag. Maja lnidarsic, clanica s pravnimi znanji, SPIRIT

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovorna za:
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izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije (vkljucno z ocenjeva/nimi listi),
oblikovanje odgovorov na vprasanja
pravilni postopek odpiranja v/og ter vodenje zapisnika,
ugotavljanje forma/ne popo/nosti v/og in preverjanje izpo/njevanja pogojev,
izvedbo dopo/njevanja in pojasnjevanja v/og,
ocenjevanje in sprejem koncne ocene v/og,
izvajanje ostalih na/og, ki izhajajo iz pogodbe 0 zagotovitvi financiranja.

Komisija mora pred od/ocitvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije
pripravljena tako, da je moine pricakovati usoesen javni razpis.«

Sprememba ucinkuje Z datumom izdaje sklepa.

Vsa ostala dolocila Sklepa 0 zacetku postopka Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v
okviru SPOT v obdobju 2017-2022, st. 303-7-0/2017/2, z dne 26.6.2017, ostanejo nespremenjena. V skladu s
spremembo se uredi tudi pravice dostopa do dokumentov, ki se vodijo v sistemu Gama v okviru vozlisca 303-7-2017.

mag. Gorazd Mihelic
direktor

/«._-

Vrociti:
• vodji javnega razpisa,
• clanorn komisije po e-postl
• arhiv OPKZ
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