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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNE UDELEŽBE PODJETIJ NA MEDNARODNIH POSLOVNIH DOGODKIH 
V TUJINI V LETU 2017 

 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 
 

Vprašanje št. 1, prejeto 27.02.2017 ob 14:35 

Prvo vprašanje: 
Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017. Za prvi rok prijave (29.3.2017) so 
torej veljavni poslovni dogodki na katere se je podjetje prijavilo do 29.3.2017? 
 
Drugo vprašanje: 
Ali morajo biti do roka za oddajo vloge že poravnani vsi stroški? 

 
Odgovor: 01.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu s V. poglavjem razpisne dokumentacije (Obrazci in dokazila) mora prijavitelj prijavnemu obrazcu priložiti kopijo 
prijavnice na mednarodni poslovni dogodek. Glede na to določilo, je za prvi rok prijave veljaven poslovni dogodek v letu 2017, 
na katerega se je prijavitelj prijavil pred 29.3.2017. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu z razpisnimi določili traja obdobje upravičenosti stroškov od 1.1.2016 do 30.10.2017. Do sofinanciranja bodo 
upravičene operacije, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenost. Kot upravičeni se lahko uveljavljajo vsi stroški, 
ki bodo nastali znotraj obdobja upravičenosti, to je do 30.10.2017, kar je tudi zadnji rok za prispetje zahtevka za izplačilo na 
SPIRIT Slovenija.  
 
 
 
Vprašanje št. 2, prejeto 28.02.2017 ob 08:20 

Lahko prijavimo dva dogodka? Je to upravičeno? 

 
Odgovor: 01.03.2017 
 
V skladu s točko g. 6.2. poglavja javnega razpisa (Posebni pogoji za kandidiranje) se lahko prijavitelj v okviru tega javnega 
razpisa prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt/operacijo (aktivna udeležba na enem 
mednarodnem poslovnem dogodku v tujini). 
 
 
 
Vprašanje št. 3, prejeto 28.02.2017 ob 19:56 

Iz našega podjetja imamo namen iti na dvo-dnevni seminar v Nemčijo, z namenom aktivno sodelovati na seminarju in 
pridobitvijo novih znanj, saj v podjetju razmišljamo o dodatnem razvoju novih tehnologij. Je možno koristiti sredstva iz 
vašega razpisa za obisk tega seminarja, če pripravimo in oddamo vlogo? 

 
Odgovor: 01.03.2017 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih 
v tujini. V skladu z razpisnimi določili aktivna udeležba podjetja pomeni, da podjetje (prijavitelj) v okviru mednarodnega 
poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem 
prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. 
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Vprašanje št. 4, prejeto 01.03.2017 ob 09:09 

Ali se lahko prijavi podjetje, ki se je udeležilo sejma februarja letos? Vsi stroški povezani s sejmom so bili že poravnani, 
sejem se je zaključil. Kako je v primeru, če je sejem že zaključen, niso pa še plačani vsi stroški. Ali se v tem primeru 
podjetje lahko prijavi na razpis? 

 
Odgovor: 01.03.2017 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih 
v tujini. V skladu z določili javnega razpisa mednarodni sejmi v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke in niso 
predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.  
 
 
 
Vprašanje št. 5, prejeto 01.03.2017 ob 09:33 

Je predmet tega razpisa tudi sofinanciranje nastopov na sejmih v tujini? 

 
Odgovor: 01.03.2017 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih 
v tujini. V skladu z določili javnega razpisa mednarodni sejmi v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke in niso 
predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 
 
 
 
Vprašanje št. 6, prejeto 01.03.2017 ob 17:01 

Se lahko prijavimo na razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 
2017, če na kongresu sodelujemo kot razstavljavec, ne sodelujemo pa kot predavatelj? 

 
Odgovor: 03.03.2017 
 
Lahko. V skladu z razpisnimi določili aktivna udeležba podjetja pomeni, da podjetje (prijavitelj) v okviru mednarodnega 
poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem 
prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. 
 
 
 
Vprašanje št. 7, prejeto 02.03.2017 ob 09:01 

Ali lahko na javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 
2017 prijavimo udeležbo na sejmu Ambiente? 

 
Odgovor: 03.03.2017 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih 
v tujini. V skladu z določili javnega razpisa mednarodni sejmi v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke. Udeležbe 
na mednarodnih sejmih v tujini niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 
 
 
 
Vprašanje št. 8, prejeto 03.03.2017 ob 14:19 

Prosimo za informacijo za katera leta se seštevajo sredstva de minimis (maximalno 200.000 EUR). Ali ne gre za 3 
proračunska leta  t.j. 2015, 2016 in 2017? Kajti v obrazcu je potrebno navesti tudi de minimis sredstva za leto 2014? Ali v 
ta seštevek spadajo tudi odobrena sredstva de minimis iz leta 2014? 

 
Odgovor: 06.03.2017 
 
V skladu z Uredbo komisije  (EU) št. 1407/2013 skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne 
sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. V kolikor je poslovno obdobje prijavitelja enako 
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koledarskemu oziroma proračunskemu letu, podatki za leto 2014 niso relevantni in jih prijavitelju ni potrebno vpisovati v obrazec 
o že prejetih de minimis pomočeh.  
 
 
 
Vprašanje št. 9, prejeto 04.03.2017 ob 12:22 

Kakšna je razlika med sejmom in mednarodnim dogodkom? Ali je mednarodni sejem Ligna v Nemčiji mednarodni 
dogodek? Najeli bomo razstavni prostor in izvajali dejavnosti namenjene predstavitvi naših produktov t.j. prezentacija, 
konferenca in video vsebine. Ali so omenjeni stroški upravičeni? 

 
Odgovor: 06.03.2017 
 
V skladu z določili javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodki štejejo mednarodni strokovni forumi, konference ali 
kongresi v tujini. Sejmi v tujini ne sodijo med poslovne dogodke. Udeležba podjetja na mednarodnem sejmu v tujini ni predmet 
sofinanciranja po tem javnem razpisu. 
 
 
 
Vprašanje št. 10, prejeto 06.03.2017 ob 10:08 

Ali je potrebno iz vsakega kriterija imeti točke ali je dovolj skupaj minimalno 9 točk? 

 
Odgovor: 06.03.2017 
 
V skladu z določili javnega razpisa bodo imeli možnost financiranja prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 9 točk. V javnem razpisu ni nikjer določeno, da morajo prijavitelji doseči točke v okviru vsakega kriterija. 
 
 
 
Vprašanje št. 11, prejeto 06.03.2017 ob 11:58 

Zanima me ali je sejem poslovni dogodek ali ne, v razpisu samem je na začetku pod točko 2. zapisano da sejem ni dogodek, 
pod točko 10. pa je zapisano drugače. 

 
Odgovor: 06.03.2017 
 
V skladu z določili javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodki štejejo mednarodni strokovni forumi, konference ali 
kongresi v tujini. Sejmi v tujini ne sodijo med poslovne dogodke. Udeležba podjetja na mednarodnem sejmu v tujini ni predmet 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.  
 
V 10. točki javnega razpisa so podrobno opredeljeni upravičeni stroški, ki so razvrščeni v vsebinske sklope, predhodno 
določene s strani organa upravljanja. Stroški aktivne udeležbe podjetij (aktivna udeležba podjetja pomeni, da podjetje v okviru 
strokovnega foruma, konference ali kongresa poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na 
stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi) na mednarodnih 
poslovnih dogodkih po vsebini spadajo v skupino stroškov z nazivom 'Stroški nastopov na sejmih in razstavah', zato so tako 
tudi navajani v javnem rezpisu.  
 
 
 
Vprašanje št. 12, prejeto 06.03.2017 ob 14:59 

Se lahko prijavimo na razpis čeprav do roka za oddajo prijav še ne bomo imeli dokazil o dejanskih stroških?  

 
Odgovor: 08.03.2017 
 
V skladu z razpisnimi določili traja obdobje upravičenosti stroškov od 1.1.2016 do 30.10.2017. Do sofinanciranja bodo 
upravičene operacije, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenost. Kot upravičeni se lahko uveljavljajo vsi stroški, 
ki bodo nastali znotraj obdobja upravičenosti, to je do 30.10.2017, kar je tudi zadnji rok za prispetje zahtevka za izplačilo na 
SPIRIT Slovenija.  
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Vprašanje št. 13, prejeto 06.03.2017 ob 14:59 

Kaj je mišljeno pod aktivna udeležba podjetij – ali mora biti na dogodku prisoten kdo od redno zaposlenih ali lahko 
podjetje na dogodku zastopa kdo drug? 

 
Odgovor: 08.03.2017 
 
Podjetje mora biti samo aktivno udeleženo na mednarodnem poslovnem dogodku, se pravi preko lastnih zaposlenih. 
 
 
 
Vprašanje št. 14, prejeto 07.03.2017 ob 13:18 

Zanima nas ali dogodek EVS30, The 30th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition, spada pod skupino 
sejmov ali pod mednarodne poslovne dogodke? 

 
Odgovor: 08.03.2017 
 
V bazi podatkov o mednarodnih sejemskih prireditvah 'EXPO Database' je dogodek EVS30 zabeležen kot mednarodna 
sejemska prireditev s pripadajočimi ob-sejemskimi dogodki, kar pomeni, da udeležba na prireditvi ni predmet sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.  
 
 
 
Vprašanje št. 15, prejeto 09.03.2017 ob 09:20 

Prvo vprašanje: 
V razpisu je omenjeno, da mora biti zaposlena vsaj ena oseba. Ali v tem primeru šteje tudi poslovodna oseba, ki ni 
zaposlena po pogodbi o delu, ampak ima s podjetjem sklenjeno pogodbo o poslovodenju? 
 
Drugo vprašanje: 
Upravičeni stroški so lahko za več oseb? Morajo biti vse zaposlene v podjetju? 

 
Odgovor: 10.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
Pogoj, da mora biti v podjetju zaposlena vsaj ena oseba, se, v skladu s V. poglavjem razpisne dokumentacije (Obrazci in 
dokazila), dokazuje s priloženim potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na 
dan 31.12.2016. Iz potrdila mora biti razvidno, da je bila na dan 31.12.2016 v podjetju zaposlena najmanj ena oseba. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu s III. poglavjem razpisne dokumentacije (Upravičeni stroški), so upravičeni stroški službenega potovanja za do dva 
udeleženca mednarodnega poslovnega dogodka, ki sta redno zaposlena pri upravičencu. 
 
 
 
Vprašanje št. 16, prejeto 10.03.2017 ob 08:48 

Med obveznimi prilogami je tudi potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2016 (potrdilo Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2016). Ali je uporaba ZZZS sistema e-Poizvedbe in 
elektronski izpis dovolj za dokazovanje števila zaposlenih?  

 
Odgovor: 10.03.2017 
 
V skladu s V. poglavjem razpisne dokumentacije (Obrazci in dokazila) je potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
obvezna priloga prijavnega obrazca. Javni razpis ne predvideva elektronskega izpisa kot potrdila za izkazovanje števila 
zaposlenih na dan 31.12.2016. 
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Vprašanje št. 17, prejeto 11.03.2017 ob 03:24 in 13.03.2017 ob 12:08 

Obdobje upravičenosti traja  od 1.1 2016 do 30.10.2017. Ali to pomeni, da krijete (če so izpolnjeni kriteriji točkovanja) tudi 
stroške udeležbe na mednarodnih poslovnih dogodkih, ki so nastali v letu 2016 (konkretno oktobra in novembra 2016) ali 
to pomeni le, da krijete stroške, ki so jih podjetja poravnavala v letu 2016 kot pripravo (prijava, kotizacija …) na udeležbo 
na poslovnem dogodku v 2017, same udeležbe v novembru 2016 pa ne? 

 
Odgovor: 13.03.2017 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih 
v tujini v letu 2017. Upravičeni so stroški, ki v zvezi z aktivno udeležbo podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini 
v letu 2017 nastanejo v opredeljenem obdobju upravičenosti. Dogodki iz leta 2016 niso predmet javnega razpisa. 
 
 
 
Vprašanje št. 18, prejeto 13.03.2017 ob 09:02 

Ali dogodek Exporttag 2017 v Avstriji, ki ga organizira avstrijski WKO, spada pod skupino sejmov ali pod mednarodne 
poslovne dogodke? 

 
Odgovor: 13.03.2017 
 
V skladu z določili javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo. Sejmi v tujini, ki so našteti v mednarodnih bazah sejmov 
www.expodatabase.com in www.auma.de, ne sodijo med poslovne dogodke.  
 
 
 
Vprašanje št. 19, prejeto 13.03.2017 ob 09:02 

Prvo vprašanje: 
Smo podjetje, ki je začelo z aktivnostmi na tujih trgih letos januarja. Ali je smotrno, da se kot tako podjetje sploh prijavimo 
na razpis, glede na to, da velik delež točk predstavlja višina prometa v letu 2015? 
 
Drugo vprašanje: 
Ali je RED DOT dogodek ustreza razpisanim kriterijem mednarodnega dogodka in je upravičen do sofinansiranja? 

 
Odgovor: 13.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu z določili javnega razpisa bodo imeli možnost financiranja prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 9 točk. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu z 2. točko javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora 
biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv 
dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave. Sejmi v tujini, ki so našteti v mednarodnih bazah 
sejmov www.expodatabase.com in www.auma.de, ne sodijo med poslovne dogodke. 
 
 
 
Vprašanje št. 20, prejeto 13.03.2017 ob 13:09 

Na Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 želimo 
prijaviti podjetje, vendar v podjetju trenutno ni zaposlena nobena oseba. Ali je kakšna možnost, da kljub temu, da podjetje 
do 31.12.2016 ni zaposlovalo nobene osebe, s prijavo na Javni razpis, sredstva le pridobimo? Seveda vsem ostalim 
pogojem podjetje ustreza. 

 
Odgovor: 13.03.2017 
 
V skladu s 24. točko javnega razpisa komisija ocenjuje le tiste vloge, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.  

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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Vprašanje št. 21, prejeto 13.03.2017 ob 15:49 

V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu št. 2: PODATKI O OPERACIJI, pod točko D FINANČNA KONSTRUKCIJA, v vrstici 
D zapisano: Skupna vrednost upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku v 
tujini brez DDV (A+B). Bi morda morala ta vrstica vsebovati seštevek vrstic B in C in ne A in B? 

 
Odgovor: 15.03.2017 
 
Drži. Pravilni zapis vrstice D se glasi: ''Skupna vrednost upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetja na mednarodnem 
poslovnem dogodku v tujini brez DDV (B+C)''. Na spletni strani http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-
sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017, je že objavljen popravek 
razpisne dokumentacije, ki vsebuje pravilno tabelo za prikaz finančne konstrukcije. 
 
 
 
Vprašanje št. 22, prejeto 14.03.2017 ob 08:26 

Prvo vprašanje: 
Ali se lahko prijavimo na razpis z namenom nastopa na mednarodni konferenci conhIT?  
 
Drugo vprašanje: 
Ali se lahko prijavimo že na prvi rok odpiranj, kljub temu, da še nimamo opredeljenih vseh stroškov, ki bodo nastali, saj je 
konferenca šele konec aprila? 
 

Tretje vprašanje: 
V kolikor se prijavimo na drugi rok odpiranj, kaj to pomeni – ali je možno, da bo že v prvem roku zmanjkalo sredstev za 
sofinanciranje, in imajo potem prijavitelji v drugem krogu manj možnosti sofinanciranja, ali so sredstva že takoj razdeljena 
na dva dela? 

 
Odgovor: 15.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu z 2. točko javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora 
biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv 
dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave. Prireditve, ki so v mednarodnih bazah sejmov 
www.expodatabase.com in www.auma.de opredeljeni kot sejemski dogodki, ne sodijo med poslovne dogodke. O ustreznosti 
mednarodnih poslovnih dogodkov, navedenih v prijavah prijaviteljev, bo odločala komisija. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
Na javni razpis (velja za prvi in morebitni drugi rok) se prijavijo podjetja, ki izpolnjujejo vse v razpisu opredeljene pogoje za 
prijavo. V skladu z razpisno dokumentacijo, opombo št. 11 v Obrazcu št. 2 PODATKI O OPERACIJI prijavitelj, v kolikor še ne 
razpolaga z dejanskimi vrednostmi upravičenih stroškov, navede okvirne vrednosti upravičenih stroškov. Vrednost kasnejših 
dejanskih upravičenih stroškov pa ne sme preseči v prijavi opredeljenih  okvirnih vrednosti upravičenih stroškov. 
 
Odgovor na tretje vprašanje: 
V skladu z 1 točko 2. javnega razpisa, bo drugo odpiranje izvedeno samo v primeru, da razpisana sredstva v okviru prvega 
odpiranja ne bodo porabljena v celoti.  
 
 
 
Vprašanje št. 23, prejeto 14.03.2017 ob 09:38 

V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu št. 2: PODATKI O OPERACIJI, pod točko C. PRIČAKOVANI REZULTATI 
OPERACIJE potrebno opredeliti načrtovano vrednost kazalnika: 
 
Dosežena mora biti naslednja načrtovana vrednost kazalnika:  
 

Naziv kazalnika Trenutna vrednost Načrtovana vrednost Leto 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-02-27-Javni-razpis-za-sofinanciranje-aktivne-udelezbe-podjetij-na-mednarodnih-poslovnih-dogodkih-v-tujini-v-letu-2017
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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Aktivna udeležba na mednarodnem poslovnem 

dogodku v tujini v letu 2017 
0  2017 

 
Prosimo za informacijo, kaj naj navedemo v polje načrtovana vrednost. 

 
Odgovor: 15.03.2017 
 
Prijavitelji v okviru prijave na javni razpis načrtujejo izvedbo operacije, to je izvedbo ene (1) aktivne udeležbe na mednarodnem 
poslovnem dogodku v tujini, kolikor znaša tudi načrtovana vrednost kazalnika.  
 
 
Vprašanje št. 24, prejeto 15.03.2017 ob 10:15 

Ali prav razumemo, da so ustrezne zgolj vloge, v katerih višina prijavljenih sredstev za sofinanciranje presega 3.000,00 
evrov? 

 
Odgovor: 17.03.2017 
 
Kot je opredeljeno v točki 9. javnega razpisa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje ne sme biti nižja od 3.000,00 EUR 
in hkrati ne sme presegati 8.000,00 EUR. 
 
 
 
Vprašanje št. 25, prejeto 15.03.2017 ob 15:28 

Prvo vprašanje: 
Ali prijavitelj prijavi lahko priloži bonitetno oceno za leto 2015 in naknadno predloži še bonitetno oceno za leto 2016?  
 
Drugo vprašanje: 
Večino promocijskih gradiv imamo v obliki zloženk. Formati tudi niso standardni A4, temveč so gradiva v bolj primernih 

formatih za promocijski material. A lahko s tega vidika podrobneje pojasnite “najmanj štiri tiskane strani”? “6-stranska 

zloženka” potemtakem ustreza pogoju?  

Tretje vprašanje: 
V primeru tržno komunikacijskih gradiv v tujem jeziku je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti fotokopije tiskanih 
promocijskih gradiv v enem ali največ dveh tujih jezikih. Lahko priložimo originalne natisnjene brošure ? 

 
Odgovor: 17.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu s V. poglavjem razpisne dokumentacije OBRAZCI IN DOKAZILA mora prijavitelj prijavnemu obrazcu priložiti izpis 
bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni. V skladu z razpisnimi določili komisija vloge pregleduje in ocenjuje 
zgolj na podlagi obrazcev in dokazil, ki so priloženi vlogi. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
Razpisna dokumentacija ne opredeljuje zahtevanega formata tiskanih gradiv. V skladu z razpisno dokumentacijo ustrezajo vsa 
tiskana gradiva, ki obsegajo najmanj štiri tiskane strani in vsebujejo najmanj predstavitev proizvoda(ov) oziroma storitve(ev) 
podjetja ter kontaktne podatke. 
 
Odgovor na tretje vprašanje: 
Prijavitelj lahko priloži tudi originalne izvode tiskanih gradiv.  
 
 
 
Vprašanje št. 26, prejeto 16.03.2017 ob 15:28 

Prvo vprašanje: 
Skupni upravičeni stroški aktivne udeležbe na strokovni konferenci v Barceloni bodo znašali 5.010,00 EUR. Ali pravilno 
razumemo, da boste sofinancirali (če bomo izbrani) 3.000,00 EUR od 5.000,00 EUR? 
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Drugo vprašanje: 
Strošek najema in kotizacije bo predvidoma nastal 22. 3., ostali stroški bodo nastali do konca dogodka, tj. 17. 6. 2017. 
Kako je s finančno projekcijo. Kdaj točno sofinancirate (terminsko)? 

 
Odgovor: 17.03.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
Kot je opredeljeno v 9. točki javnega razpisa, znaša stopnja sofinanciranja do 60% upravičenih stroškov na posamezno 
operacijo, vendar ne manj kot 3.000,00 EUR in ne več kot 8.000,00 EUR. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V 17. členu Vzorca pogodbe (Razpisna dokumentacija, Obrazec št. 6) je opredeljeno, da bo SPIRIT Slovenija sofinancirani 
znesek plačala po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca, in sicer v roku, določenem v 
veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oziroma takoj po prejemu sredstev s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
 
 
Vprašanje št. 27, prejeto 18.03.2017 ob 13:40 

Ali bi lahko vabilo k sodelovanju na 6th Annual World Congress of Ocean-2017 (WCO-2017) uveljavili v okviru Javnega 
razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017? 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu z 2. točko javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora 
biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv 
dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave. Prijavitelj mora, v skladu s poglavjem V. razpisne 
dokumentacije, k prijavi priložiti kopijo prijavnice na poslovni dogodek.  
 
 
 
Vprašanje št. 28, prejeto 21.03.2017 ob 10:44 

V JR Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini so v 5. členu določene ciljne 
skupine/upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti 
obstoječe dejavnosti na tujih trgih. GEA College – Fakulteta za podjetništvo je ustanovljena kot zavod. Ali se lahko 
prijavimo na razpis oziroma ali nas razpis opredeljuje kot podjetje. 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu s 6. točko javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) so upravičeni prijavitelji tisti, ki se kot mikro, mala ali 
srednje velika pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti 
prijavitelji organizirani v skladu z ZGD-1. 
 
 
 
Vprašanje št. 29, prejeto 21.03.2017 ob 12:48 

Naše podjetje se bo udeležilo predstavitev na spodnjih 3 dogodkih, kjer bo tudi aktivno v smislu predavanj in predstavitev 
našega portfelja produktov. Ali smo v teh 3 konkretnih primerih upravičeni do sofinanciranja iz naslova Javnega razpis za 
sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. 

New Mobility World Frankfurt September 14, 2017 September 24, 2017 http://www.iaa.de/en/nmw/  

eCarTec Munich Munich October 18, 2017 October 20, 2017 http://www.emove360.com/  

EICMA  Milano November 7, 2017 November 12, 2017 http://www.eicma.it/en/  

 

 
 
 

http://www.eicma.it/en/
http://www.emove360.com/
http://www.eicma.it/en/
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Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu z 2. točko javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora 
biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv 
dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave. Prireditve, ki so v mednarodnih bazah sejmov 
www.expodatabase.com in www.auma.de opredeljene kot sejemski dogodki, ne sodijo med poslovne dogodke. O ustreznosti 
mednarodnih poslovnih dogodkov, navedenih v prijavah prijaviteljev, bo odločala komisija. 
 
 
 
Vprašanje št. 30, prejeto 22.03.2017 ob 15:46 

Ali v točko »Vrednost upravičenih stroškov izvedbe predavanja/javne predstavitve brez DDV« spadajo stroški priprave 
gradiva, dokumentacije? 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu s poglavjem III. Razpisne dokumentacije upravičeni stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve podjetja zajemajo 
stroške prijave in izvedbe predavanja ali kakršnekoli druge oblike javne predstavitve upravičenca in njegovih proizvodov in 
storitev udeležencem mednarodnega poslovnega dogodka, po ceniku organizatorja mednarodnega poslovnega dogodka. 
Stroški priprave gradiva in dokumentacije v javnem razpisu niso opredeljeni kot upravičeni stroški. 
 
 
 
Vprašanje št. 31, prejeto 23.03.2017 ob 15:15 

Če prav razumemo v rubriki »vprašanja in odgovori«, se v primeru najdenega dogodka na spletni strani 
http://www.expodatabase.com, le ta šteje za mednarodni sejem. Sami se zanimamo za udeležbo na IMEX - incorporating 
Meetings made in Germany (The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events). Ta dogodek verjetno 
ne spada pod predmet financiranja? 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu z 2. točko javnega razpisa se kot mednarodni poslovni dogodek šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali 
kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora 
biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv 
dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave. V skladu z določili javnega razpisa mednarodni sejmi 
v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke. Prireditve, ki so v mednarodnih bazah sejmov www.expodatabase.com 
in www.auma.de opredeljene kot sejemski dogodki, ne sodijo med poslovne dogodke. 
 
 
 
Vprašanje št. 32, prejeto 24.03.2017 ob 15:34 

Zanima me, če se lahko na razpis prijavijo tudi nevladne organizacije? Na Popotniškem združenju Slovenije smo zelo 
aktivni na mednarodnem področju saj smo letno prisotni na več kot 5 mednarodnih dogodkih, kot so (konference, 
sestanki, forumi, …). Dodatne finance bi nam zelo prav prišle, pri doseganju višjih rezultatov na področju mladinskega 
turizma.  

 
Odgovor: 12.04.2017 
 
V skladu s 6. točko javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) so upravičeni prijavitelji tisti, ki se kot mikro, mala ali 
srednje velika pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti 
prijavitelji organizirani v skladu z ZGD-1. 
 
 
 
 
 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
http://www.expodatabase.com/
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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Vprašanje št. 33, prejeto 05.04.2017 11:38 

Prvo vprašanje: 
V okviru Grozda obrambne industrije Slovenije  bi želeli organizirati sodelovanje naših podjetij in RR ustanov na 
poslovnem dogodku Aerospace and Defence meetings, ki bo 29 in 30. 11. v Torinu. Gre za B2B dogodek. Ali Grozd in 
podjetja lahko kandidiramo za sredstva za ta dogodek, kako je s stroški, ki bodo realizirani po 30.10. 2017? 
Drugo vprašanje: 
Ali je na razpolago še kaj sredstev za drugi razpis? 
Tretje vprašanje: 
Ker se še pogajamo z izvajalcem za stroške, še ne vemo kakšna bo končna cena. V Primeru, da bodo stroški na podjetje 
nižji od 3000€ ali lahko zadevo izpeljemo v imenu podjetij kar preko Grozda. 
 

 
Odgovor: 12.04.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu z razpisnimi določili traja obdobje upravičenosti stroškov od 1.1.2016 do 30.10.2017. Do sofinanciranja bodo 
upravičene operacije (aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini v letu 2017), ki bodo izvedene 
in plačane znotraj obdobja upravičenost. Kot upravičeni se lahko uveljavljajo vsi stroški, ki bodo nastali znotraj obdobja 
upravičenosti, to je do 30.10.2017, kar je tudi zadnji rok za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
Glede na število prispelih vlog v okviru prvega odpiranja, bodo sredstva za drugo odpiranje še na voljo. 
 
Odgovor na tretje vprašanje: 
V skladu z razpisnimi določili so upravičenci do sredstev mikro, mala in srednja podjetja, ki oddajo vlogo na javni razpis. 
Upravičenec, ki na podlagi oddane vloge na javni razpis prejme pozitivni sklep za sofinanciranje, mora v skladu z razpisnimi 
določili sam izvesti operacijo aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v letu 2017. V okviru tega javnega 
razpisa se torej upravičencu krijejo stroški lastne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini v 2017. 
 
 
 
Vprašanje št. 34, prejeto 08.04.2017 ob 12:08 

Maja 2017 se bomo udeležili največje urbanistične konference v ZDA, za kar bi se morda prijavili na razpis. Ker pravkar 
opazil vaš razpis me zanima, če je prijava smiselna zaradi enega detajla - načeloma izpolnjujemo vse pogoje za prijavo, 
razen 6.2 - a (vsaj 1 zaposlen 31.12.2016) Podjetje smo namreč ustanovili šele februarja 2017 in sem se v njem zaposlil z 
dnem ustanovitve (15.2.2017). Ali je v tem primeru prijava smiselna ali bo zavržena? 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
V skladu z razpisnimi določili mora vloga prijavitelja izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa, tudi posebni pogoj zapisan v točki 
6.2. – a. Vloga, ki ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se zavrne. 
 
 
 
Vprašanje št. 35, prejeto 12.04.2017 ob 10:53 

Zanima nas, če je na voljo še kaj razpoložljivih sredstev za kandidaturo v 2. roku prijav, glede na to, da je v razpisni 
dokumentaciji omenjeno, da se 2. krog ne bo izvajal, če bodo sredstva porabljena že v prvem roku. 

 
Odgovor: 24.03.2017 
 
Glede na število prispelih vlog v okviru prvega odpiranja, bodo sredstva za drugo odpiranje še na voljo. 
 
 
 
Vprašanje št. 36, prejeto 25.04.2017 ob 14:14 

Nameravamo se prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v 
tujini v letu 2017. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je rok za oddajo vlog za prvo odpiranje  29.3.2017, za drugo 

https://www.planning.org/conference/
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odpiranje pa 12.6.2017. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne 
bodo porabljena v celoti. Ali je že znano ali so bila sredstva v celoti porabljena? 

 
Odgovor: 03.05.2017 
 
Glede na število prispelih vlog v okviru prvega odpiranja, bodo sredstva za drugo odpiranje še na voljo. 
 
 
 
Vprašanje št. 37, prejeto 08.05.2017 ob 18:14 

Zanima me, ali bi so ostala sredstva na tem razpisu in bo izvedeno drugo odpiranje 12.6.2017. 

 
Odgovor: 18.05.2017 
 
Glede na število prispelih vlog v okviru prvega odpiranja, bodo sredstva za drugo odpiranje še na voljo in bo drugo odpiranje 
izvedeno. 
 
 
 
Vprašanje št. 38, prejeto 17.05.2017 ob 15:03 

Zanima me, ali bo izvedeno drugo odpiranje vlog na razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe na mednarodnih poslovnih 
dogodkih. 

 
Odgovor: 18.05.2017 
 
Glede na število prispelih vlog v okviru prvega odpiranja, bodo sredstva za drugo odpiranje še na voljo in bo drugo odpiranje 
izvedeno. 
 


