
 

RNP 2013 
 
Pojasnila na zastavljena vprašanja v zvezi s tolmačenjem navodil in pojasnil pri izdelavi 
projektnih predlogov na javno povabilo RNP 2013. 

 

 

Sklopi: 

 

1. Pogoji za prijavitelje RR predlogov 

2. Projektna skupina 

3. Obdobje trajanja projekta 

4. Točkovanje 

5. Obvestila/podpis pogodb 

6. Pojasnila razna 

 

________________________________________________________________________ 

Ad1) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Podjetje mora razpolagati z lastnimi viri oz. imeti odobrena premostitvena sredstva. 

Ali je potrebno predložiti izjavo banke? Ali je dovolj, da podjetje napiše izjavo, da z 

njimi razpolaga? 
Odgovor: Da,  

prijavitelj RR projekta se s podpisom izjave, ki je del Obrazca 1RNP2013 izjavi, da ima zagotovljena sredstva za 

pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana sredstva iz naslova tega javnega 

povabila. 

2. Vprašanje: Naše podjetje je do preteklega meseca poslovalo kot s.p., nato pa smo se 

preoblikovali v d.o.o. Pri tem ne gre za novo podjetje, ampak za nadaljevanje 

poslovanja predhodnega podjetja. Ali smo torej upravičeni za prijavo? 

 Da, v kolikor   
izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predložili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a.   

Predlagamo, da vlogi priložite dokument iz katerega bo razvidno, da gre za nadaljevanje dejavnosti v 

drugi pravni obliki. 

3.  Vprašanje: Ali podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2013 sme kandidirati? Takšno podjetje 

namreč nima oddanega letnega poročila za leto 2012? 
Odgovor: Ne. 

Glede na vprašanje ki ga zastavljate, zakoniti zastopnik takšnega podjetja ne more podpisati izjave, ki je del 

Obrazca1 RNP 2013. Del omenjene izjave je tudi navedba ‘’smo imeli na dan 31.12.2012 zaposleno najmanj 1 

osebo za polni delovni čas’’ ter navedba ‘’imamo potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 

2012’’. 

4.  Vprašanje: Zanima nas ali se na javno povabilo RNP 2013 prijavijo tudi podjetja, ki razvijajo 

SW proizvode – softwerske produjte, sisteme, metode, rešitve, modele, mreže itd? 
Odgovor: Glede na vprašanje ki ga zastavljate ocenjujemo, da se bo končni rezultat/produkt RR projekta uvrščal med 

storitve. Predlagamo da sledite navede pojasnilom v Obrazcu3RNP2013 sklop F. V pomoč vam je lahko tudi 

pojasnilo v Obrazcu2 sklopa D. 

5. Vprašanje: Zanima me, ali je potrebno za prijavo na razpis biti prijavljen (kot organizacija ali 

skupina) v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS? 
Odgovor: Ne, 

Takšen pogoj za prijavitelje RR projektov ni predviden oz. te navedbe v izjavi Obrazca1 RNP 2013 ne zasledimo. 
6. Vprašanje: Ali imajo možnost prijave samo podjetja z sedežem v občinah Kungota, Hoče-

Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na pohorju, Ruše 



in Selnica ob Dravi. 
Odgovor: Ne,  

Nikjer ni eksplicitno zahtevano, da  imajo možnost prijave samo podjetja z sedežem v navedenih občinah.     
7. Vprašanje: Ali je upravičen tudi samostojni podjetnik posameznik? 

Odgovor: Da, v kolikor   
izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predložili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a, ter imate dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe in ste član 

projektne skupine RR projekta, ki jo imenujete. 
8. Vprašanje: V zvezi z javnim povabilom podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v RNP 2013 

nas zanima,  ali se lahko prijavi na razpis več podjetij znotraj Skupine, in sicer s 

svojo vlogo na razpis? 
Odgovor: Da,  

V kolikor posamezno podjetje izpolnjujejo pogoje, ki so del Obrazca 1 RNP 2013 (izjava podjetja prijaitelja 

projektnega predloga). Opozorilo: Pri določanju velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi vse opredelitve glede 

partnerskih in povezanih podjetij, kot izhaja iz Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008! 
9. Vprašanje: Ali se na razpis ''Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v 

»PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH 

OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«'' lahko prijavijo tudi fakultete! 
Odgovor: Ne,  

prijavitelj je lahko le podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni 

list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 

Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13) ter izpolnjuje ostale pogoje, ki so del 

izjave Obrazca1 RNP 2013. 
10. Vprašanje: Pogoji za prijavitelja: kaj pomeni dikcija razpisa »za financiranje RR projekta, ki je 

predmet prijave, ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih javnih sredstev 

evropskega, državnega ali lokalnega proračun«? Se to navezuje le na razpise, na 

katerih so bila sredstva za RR projekt že dodeljena ali tudi na razpise, kjer se sklep o 

izbiri še pričakuje? 
Odgovor: Navezuje se le na razpise, kjer so bila sredstva za RR projekt že dodeljena.  

11. Vprašanje: V besedilu javnega razpisa je navedeno, da lahko na javni razpis kandidira podjetje, 

ki ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012. Naše 

podjetje je do preteklega meseca poslovalo kot s.p., nato pa smo se preoblikovali v 

d.o.o. . Pri tem ne gre za novo podjetje, ampak za nadaljevanje poslovanja 

predhodnega podjetja. Ali smo torej upravičeni za prijavo? Glede na specifiko 

prosimo za natančen odgovor na vprašanje. Zavedamo se dikcije besedila javnega 

razpisa, ampak v izogib nesporazumom potrebujemo jasen odgovor kako bo razpisnik 

upošteval preoblikovanje podjetja (letno poročilo za leto 2012 se glasi na s.p., sedaj 

pa smo d.o.o. z drugačno firmo). Ponovno poudarjamo, da ne gre za novo podjetje 

ampak zgolj za nadaljevanje poslovanja s.p. v novi organizacijski obliki, in sicer 

d.o.o. . 
Odgovor: Da, v kolikor   

izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predložili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a.  Izkazano mora biti, da gre za univerzalnega pravnega naslednika 

in da gre za nadaljevanje dejavnosti v drugi pravni obliki. 

V za nadaljevanje dejavnosti v drugi pravni obliki. 

11. Vprašanje: Med pogoji za prijavo nismo zasledili, da mora imeti podjetje na dan objave razpisa 

najmanj enega zaposlenega s 7. stopnjo izobrazbe, prav tako pa tudi ne pogoja, da je 

imelo podjetje na dan 31.12.2012 vsaj enega zaposlenega. V obrazcu 1 pa podjetje s 

podpisom izjavlja tudi to dvoje. Ali sta to tudi pogoja za prijavo?   

  Da, obrazci so del dokumentacije javnega poziva. 

 

 

 

Ad 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF


Zap. št.  
1. Vprašanje: Če prav razumem morajo biti člani projektne skupine zaposleni pri prijavitelju za 

polni delovni čas, ni pa nujno, da so 100% zaposleni na projektu? 
Odgovor: Da. 

Pojasnila razvidna iz Obrazca3RNP2013 vprašanje D3 ter izjavi, ki je del Obrazca1RNP2013. Iz tabele 

Obrazca4RNP2013 je razviden tudi termin ‘’zaposlitev na projektu’’.  

2.  Vprašanje: Glede na to, da je planirana poraba 1/3 sredstev v zahtevku 2014, ali je možno npr. med 
1.1.-30.4. imeti zaposleno na projektu eno osebo, med 1.5.-31.12. pa drugo osebo? Realno 
je namreč privzemati, da bomo skozi izvajanje projekta rabili drugačne kadre. 

Odgovor: Da 
Razpisna dokumentacija (Obrazcec3RNP2013 vprašanje D3 ter Obrazec4RNP2013, kot tudi pogoji za prijavitelje 

(Obrazec1RNP) v vprašanju navedene situacije ne omejujejo.  
3. Vprašanje: Podjetje mora imeti projektno skupino – torej, ki jo sestavi samo za ta razpis. Ni 

nujno da je že kje registrirana? 
Odgovor: Da,  

Prijavitelj RR projekta se s podpisom izjave, ki je del Obrazca 1RNP2013 obveže oz. izjavi, da ima oz. bo za 

izvajanje RR projekta imenoval projektno skupino, ki šteje najmanj enega zaposlenega. Sklep o imenovanju 

projektne skupine RNP 2013, ki ga izda prijavitelj  bo priloga k pogodbi med agencijo in končnim upravičencem 

(podjetjem). 
4. Vprašanje: Ali mora biti projektna skupina imenovana že ob oddaji prijave na javno povabilo ali 

je dovolj do pričetka izvajanja projekta? 
Odgovor: Ne,  

Projektna skupina mora biti imenovana vsaj do podpisa pogodbe med agencijo in končnim upravičencem oz. pred 

začetkom izvajanja projekta.. 
5. Vprašanje: Ali morajo biti člani projektne skupine zaposleni že ob oddaji projektne vloge ali je 

dovolj, da so zaposleni s pričetkom izvajanja projekta? 

Odgovor: Ne,  
Vsaj en član projektne skupine RR projekta, mora biti v podjetju prijavitelja zaposlen za polni delovni čas ob 

podpisu pogodbe. Agencija bo pogodbe s končnimi upravičenci podpisovala v letu 2013. 

6. Vprašanje: Ali morajo biti zaposleni, ki bi delali na RR projektu, nujno vključeni v ARRS 

skupino? 

 Odgovor: Ne,  
Člani projektne skupine niso nujno samo tisti, ki so vključeni v raziskovalno skupino vpisano v Evidenco 

izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Navajanja tega 

podatka se od prijavitelja v Obrazcu 3 RNP 2013 ne pričakuje. 
7.  Vprašanje: Ali lahko projekt pričneta 2 osebi, ki se jima po petih mesecih pridružita še dve? 
 Odgovor: Da,  

Prijavitelj lahko v Obrazcu4 RNP2013 predstavi realizacijo v Obrazcu3RNP2013 navedenih aktivnosti RR 

projekta; vnese lahko predvideno število mesecev in obremenitev oseb za realizacijo projektnih aktivnosti. 
8. Vprašanje: Ali je potrebno, da so raziskovalci vpisani v bazo SICRIS? 
 Odgovor: Ne,  

Nikjer ni eksplicitno zahtevano, da morajo biti člani projektne skupine RR projekta prijavitelja vpisani v bazo 

SICRIS. Navajanja tega podatka se od prijavitelja v Obrazcu 3 RNP 2013 ne pričakuje. 
9. Vprašanje: Ali mora biti projektna skupina za izvajanje RR projekta vpisana v register ARRS? 
 Odgovor: Ne,  

Navajanja tega podatka se od prijavitelja v Obrazcu 2 RNP 2013 ne pričakuje. Nikjer ni eksplicitno zahtevano, da 

morajo biti projektna skupina za izvajanje RR projekta vpisana v register ARRS. 
10. Vprašanje: V okviru tega javnega povabila bodo zaposleni 3 raziskovalci. Ali morajo biti slednji 

navedeni poimensko? Kaj v primeru, da da eden od vključenih raziskovalcev v RR 

projekt po npr. 6 mesecih odpoved? Ali se lahko na to delovno mesto zaposli druga 

oseba? Je podjetje še vedno upravičeno do sredstev?  
 Odgovor: Ob prijavi ni nujno, da zaposlene oz. nove zaposlitve navajate poimensko (glejte pojasnila Obrazec 4 RNP 2013), 

sklep o imenovanju projektne skupine pa mora vsebovati poimensko navedene raziskovalce.  

V primeru sprememb v sestavi projektne skupine (nove zaposlitve/odpovedi) pa je predvideno, da se sklep o 

imenovanju projektne skupine ustrezno spremeni.  

11. Vprašanje: Člani projektne skupine RR morajo imeti dokončano najmanj VII. stopnjo 



izobrazbe. Ali to pomeni dokončana najmanj univerzitetna izobrazba oz. se v to 

kategorijo uvršča tudi končana visoka strokovna oz. visokošolska izobrazba (npr. 

VIIa)? 
 Odgovor: Da,  

Sofinanciranje upravičenih stroškov je glede na določila javnega poziva možno samo za člane projektne skupine z dokončano 

najmanj VII. stopnjo izobrazbe. VII. stopnja izobrazbe pomeni vsaj 8. raven SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij) oz. 7. 

raven EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij):  

a) Diploma o strokovnem magisteriju (Magisterij). Pridobi se po letu 2004, druga bolonjska stopnja, v skladu z zakonom,  
b) Diploma o specializaciji (Specializacija po visoko strokovni izobrazbi). Pridobi se po letu 1993 in pred letom 2004, v skladu z 

zakonom, c) Diploma o univerzitetnem izobraževanju (Univerzitetna izobrazba). Pridobi se po letu 1993 in pred letom 2004, v 

skladu z zakonom,  
d) Diploma o visoki izobrazbi (Visokošolska izobrazba). Pridobi se pred letom 1993, v skladu z zakonom.  

http://www.nok.si/files/nok/userfiles/datoteke/92_file_path.pdf  

12. Vprašanje: Ali je lahko član projektne skupine samostojni podjetnik? 
Odgovor: Le če gre za osebo, ki je v podjetju prijavitelja zaposlena za polni delovni čas. 

13. Vprašanje: A lahko prijavimo na razpis v projektno skupino zaposleno, ki bo 7. stopnjo 

izobrazbe pridobila v decembru 2013? 

Odgovor: V projektno skupino lahko prijavite tudi osebe, ki nimajo VII. stopnje izobrazbe, vendar jih vse dotlej dokler ne izkažete 
pridobljene VII. stopnje izobrazbe ne morete uveljavljati za sofinanciranje. V kolikor predvidevate novozaposlene osebe 

vključiti v izvajanje RR aktivnosti projekta in uveljavljati sofinanciranje (novozaposlene osebe oz. osebe ki so že zaposlene pri 

prijavitelju pa bodo 7 stopnjo izobrazbe pridobile v času izvajanja RR projekta) to izkažite v Obrazcu 4 RNP 2013. 

14. Vprašanje: Koliko oseb je najmanj lahko imenovano v projektno skupino RR projekta? 

Odgovor: Projektna skupina RR projekta lahko šteje tudi samo eno osebo. Maksimalno število oseb, ki jih prijavitelj lahko  imenuje v 
projektno skupino ni navedeno oz. omejeno.  

15. Vprašanje: Ali je potrebno vse člane projektne skupine poimenovati (govora je o novih članih, ki 

jih bi zaposlili v primeru pozitivnega sklepa)?  
Odgovor: Glede na navodilo v Obrazcu4 RNP 2013 v zavihku upravičeni stroški nove člane zavedete kot nova zaposlitev1, nova 

zaposlitev 2…. 

16. Vprašanje: RNP postavlja pogoj 7. Stopnja izobrazbe. Ali pridobljena izobrazba dipl. inženir v 

letu 2000 omogoča uveljavljanje za sofinanciranje? 

Odgovor: Da.Glede na pojasnila v Obrazcu3 RNP2013 ter  pojasnilu na http://www.nok.si/ so se kot relevantne upošteva 8. ali višja 

raven klasifikacije v SOK: 

 

• Raven 8/izobrazbe po SOK: 
 

o Diploma o strokovnem magisteriju 

o Diploma o specializaciji 

o Diploma o univerzitetnem izobraževanju 

o Diploma o visoki izobrazbi 

 

 

 

Ad 3) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Ali lahko projekt traja npr. od 1.5.2014 dalje (do največ konca 2014)?  

Oziroma, če mora trajati od objave obvestila, ali je možno upravičene stroške, tj. 

zaposlitve, uveljavljati od 1.5.2014 dalje? Kako se v tem primeru izpolne excel 

datoteka, saj le-ta avtomatično upošteva porabo 1/3 celotnega načrtovanega števila ur 

zaposlenega v prvem obdobju (do 30.4.2014)? 
 

 Odgovor: Da, 
časovni okvir za izvedbo projekta je razviden iz Obrazca3 RNP 2013 sklop B. 

Struktura Obrazca4RNP2013 je vezana na razpoložljiva proračunska sredstva in predvideno dinamiko financiranja RR 
projektov. Prvi zahtevek, ki ga končni prejemnik posreduje agenciji bo sofinanciran na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstev za leto 2014 in mora zato obsegati upravičene stroške v višini 1/3 celotne višine zaprošenega sofinanciranja za RR 

projekt.  V skladu z dinamiko projekta se pred podpisom Pogodbe o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta to  ustrezno 

opredeli v 10. Členu pogodbe.  ___________ 

 

Ad 4)  

http://www.nok.si/files/nok/userfiles/datoteke/92_file_path.pdf
http://www.nok.si/
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-strokovnem-magisteriju.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-specializaciji-8.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-univerzitetnem-izobrazevanju.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-visoki-izobrazbi.aspx


Zap. št.  
1. Vprašanje: Kako se bo točkovalo…? 

Ali je možno dobiti še ….točko? 

Kako bo točkovano v primeru….? 

Kako boste točkovali …? 
Odgovor: Merila za ocenjevanje projektnih predlogov so natančneje opredeljena v Obrazcu6RNP2013.  

Prijavitelj projektnega predloga RR projekta ima v Obrazcu2RNP2013, Obrazcu3RNP2013, Obrazcu6RNP 

možnost, da svoje navedbe pojasni. V kolikor prijavitelj ocenjuje, smiselnost da svoje navedbe podkrepi z 

dokazili/prilogami, mu ta možnost ni onemogočena. 

 

Ad 5) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Kdaj se predvideva datum objave obvestila?  

Odgovor: Glede na terminski plan Programa RNP 2013, je podpis pogodb med agencijo in končnimi prejemniki predviden v 

letu 2013. Objava obvestil se predvideva vsaj do konca leta 2013. Seznam izbranih končnih prejemnikov, ki ga 

potrdi predstojnik agencije, bo objavljen na spletni strani agencije.  

Agencija bo objavljala sezname končnih prejemnikov posameznih odpiranj.  

Prijavitelji projektnih predlogov bodo o izidih javnega povabila obveščeni po elektronski pošti na naslov naveden 

v prijavnem obrazcu. 

Predvidevamo, da bodo končni prejemniki z izvajanjem sofinanciranih aktivnosti programa RNP 2013 pričeli vsaj  

s 1.1.2014.  

 

Ad 6)  
Zap. št.  
1. Vprašanje: Sistem inovativnosti – kaj je mišljeno s tem? Ali to pomeni, da ima podjetje 

registrirano skupino pri ARRS? Ali zadostuje, da ima znotraj podjetja ločeno 

knjigovodsko za RR? Ali zadostuje, če uveljavlja olajšave za RR dejavnost? Ali, če 

ima interna poročila in zaposlene, ki so za RR dejavnost – torej je razvidno iz 

njihovih pogodb o zaposlitvi) 
Odgovor: Pojasnilo je razvidno iz Obrazca2RNP2013 vprašanje D6 (Ali je v vašem podjetju vzpostavljen SISTEM za 

inovativnost. Ali vaše podjetje vodi projekte razvoja/inovacij produktov (izdelkov, storitev, postopkov) 

skladno z internimi predpisi (vodenje projektov, inovativnosti...)?)  

Prijavitelj projektnega predloga RR projekta ima v Obrazcu2RNP2013 možnost, da svoje navedbe pojasni. V 

kolikor prijavitelj ocenjuje smiselnost, da svoje navedbe podkrepi z dokazili/prilogami, mu ta možnost ni 

onemogočena. 

2. Vprašanje: Ali se pri interdisciplinarnosti projektne skupine upošteva, če sta vsaj 2 člana iz 

različnih področij? 

 Odgovor: Da. 
Interdisciplinarnost projektne skupine prijavitelj projektnega predloga izkazuje z navedbami v Obrazcu3RNP 

2013, pod D3. 
3. Vprašanje: Ali obstaja kakšen spisek, katere tehnologije so visoko, katere srednje tehnološko 

intenzivne? 
Odgovor: Da 

Obstajajo različne klasifikacije (npr. Razvrstitev predelovalnih dejavnosti po tehnološki zahtevnosti po 

metodologiji OECD, visokotehnološke in srednje visokotehnološke dejavnosti klasifikacije SKD po metodologiji 

Eurostat, visokotehnološke storitve po metodologiji Eurostat, ..) 

4. Vprašanje: Marketinska orodja – ali gre za orodja, ki jih uporablja podjetje – za produkte, ki so 

rezultat RR aktivnosti podjetja? 

 Odgovor: Vprašanje na Obrazcu2 D7 se nanaša tako na produkte in RR dejavnost, kot podjetje. Vprašanje se glasi:  Katera 

orodja za marketinško komuniciranje uporabljate za promocijo rezultatov razvojne dejavnosti, produktov ter 

vašega podjetja?   

5.  Vprašanje: Podjetje se z dvema RR projektoma, kjer bosta rezultat dve inovaciji, prijavilo na 

razpis XXX. Ali je možno kombinirano financiranje enega od omenjenih RR 

projektov iz razpisov XXX in RNP? 

V RNP bi vključili razvojnika, ki sicer deluje kot zunanji izvajalec in ni vključen v 

aktivnosti, ki so prijavljene v sofinanciranje s strani razpisa XXX, je pa vključen v 



izvajanje RR projekta, na katerem bodo (v primeru uspešne prijave) delali tudi 

razvojniki, sofinancirani s strani razpisa XXX. 

 Odgovor: Ne. 
Ker je stopnja sofinanciranja v okviru tega javnega povabila določena v maksimalni višini, kot jo omogoča 

pravilo državnih pomočmi glede na velikost podjetja. 

Ne.  
V RNP 2013 razvojnika, ki ni zaposlen v vašem podjetju ni ne morete uveljavljati, ker pri prijavitelja 

6. Vprašanje: Zanima nas, kaj pomeni: "ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega 

leta 2012;". Posebej nas zanima kaj smatrate pod a) "potrjeno" - je dovolj, da to 

potrdi skupščina podjetja in b) "javno objavljeno" - je dovolj, da je to na AJPES? 
Odgovor: Pomeni, da je bilo letno poročilo predloženo AJPES-u in objavljeno v strnjeni (informatizirani) obliki na spletni 

strani AJPES-a. 
7. Vprašanje: Kateri stroški so poleg plač zaposlenih raziskovalcev upravičeni stroški in jih razpis 

krije? 
Odgovor: Iz pojasnila v Obrazcu 4 RNP 2013 je razvidno, da so upravičeni stroški člana/ov RR projektne skupine RNP 

2013, določeni na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto ob upoštevanju deleža sofinaniranja. Standardni 

obseg stroškov na enoto predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca (člana RR skupine RR projekta) za 

polni delovni čas na letni ravni in je enak 1 FTE (1 FTE=1700 ur leto za enega člana projektne skupine RNP 

2013. Vrednost 1 FTE vključuje naslednje kategorije stroškov : 

1. plača,  
2. prispevki delodajalca,  
3. blago in storitve,  
4. amortizacije 

8. Vprašanje: Kakšna je max višina sredstev, ki bo odobrena za posamezen projekt mikro in malim 

podjetjem? 

Odgovor: Maksimalna višina  pomoči, ki jo podjetja lahko pridobijo v celotnem obdobju upravičenosti RR projekta  v 

okviru upravičenih stroškov znaša: 

- do 150.000 EUR za mikro in mala podjetja, 

- do 250.000 EUR za srednje velika podjetja ter   

- do 350.000 EUR za velika podjetja. 

9. Vprašanje: Zanima me, kako v razpisu razvrščate velikost podjetja (glede na katero določbo 

ZGD))? 

Odgovor: Merila za razvrščanje velikosti podjetja so določena v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008. in NE glede na določila 
ZGD. 

10.  Vprašanje: Kaj se zgodi, če v okviru projektne skupine vključimo 5 članov za znesek 

sofinanciranja X, vendar bi nato v izvedbo projekta vključili le 4 člane? 
Odgovor: Glede na vaše navedbe v Obrazcu3 RNP 2013 vprašanje C4) Gospodarnost RR projekta, do takšne situacije ne bo prišlo. 

Sofinanciranje se izvaja glede na izkazano št. ur v obdobju poročanja. 

 

11. Vprašanje: Iz razpisa gre razbrati, da vrednosti stroška, določenega s pavšalom, ne bo potrebno 

dokazovati (dokazovanje prek dokazil o zaposlitvi in rezultatov projekta) po drugi 

strani pa pogodba o sofinanciranju v 12. členu pravi, da mora končni prejemnik za 

namene dodatnega preverjanja s strani agencije ali revizij, zagotavljati še druga 

dokazila o upravičenosti stroškov in njihovem nastanku, nadalje pa še 21. člen 

pogodbe o sofinanciranju narekuje, da mora prejemnik za projekt voditi ločeno 

knjigovodsko evidenco (kar si interpretiramo kot stroškovno mesto).  

Skladno z zapisanim me zanima ali se bo na podlagi omenjenega v katerikoli fazi 

(redna kontrola, revizije) preverjalo tudi, ali je pri upravičencu s projektom (in s 

posameznim članom projektne skupine) tudi dejansko nastala vsaj pavšalna višina 

stroška na FTE? 

 

Če ne, kaj lahko obsegajo druga dokazila opredeljena v 12. členu pogodbe o 

sofinanciranju? 
Odgovor: Pri financiranju na podlagi standardnega obsega stroškov bodo pri preverjanju oz rednih kontrolah upoštevane smernice EU, ki 

jih najdete na naslovu: http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-

2013/posredni%20stroski%20-%20WD.pdf. Druga dokazila se zahteva v primeru, da iz osnovnih upravičenost stroška ni 
nedvoumna. Obseg dokazil in način kontrole v primeru revizij določa vsak revizijski organ samostojno. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/posredni%20stroski%20-%20WD.pdf
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/posredni%20stroski%20-%20WD.pdf


12. Vprašanje: Zanima me če boste za razpis RNP 2013 imeli tudi kakšne delavnice oz predstavitve, 

kje in v katerih terminih? 
Odgovor: Predstavitev javnega povabila je predvidena v okviru SFI dne 12.10.2013 ob 9 uri v  Cankarjev domu, dvorana M3 – M4   

13. Vprašanje: Vljudno prosim za informacijo ali so razpisni pogoji razpisa RNP2013 vezani na čas 

obstoja podjetja. V javnem povabilu so namreč navedena merila ocenjevanja podjetij, 

ki med drugim vsebujejo tudi kriterije: 

- Čisti prihodki od prodaje za leto 2012, 

- Cisti prihodki od prodaje na tujem trgu za leto 2012, 

- Gibanje poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011. 

  

Z drugimi besadami ali je razpis namenjen tudi novoustanovljenim podjetjem, 
ki delujejo inovativnih poročjih? 

 

 Odgovor: Na javno povabilo se lahko privijo podjetja, ki so delovala najkasnje v letu 2012.  

14. Vprašanje: Za našega naročnika preverjamo kakšne so možnosti kandidiranja na javnem pozivu 

»Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 

2013«.Gre za letos ustanovljeno podjetje, katero je bilo ustanovljeno izključno za 

plasiranje novega inovativnega izdelka na trg. Trenutno v podjetju poteka 

vključevanje strateškega partnerja, ki je že dolga leta na trgu in se ponaša z veliko 

mero referenc. Lastniški delež partnerja bo znašal 30% podjetja.  

 

Zanima nas ali lahko z zgornjo navedbo kandidiramo na javnem pozivu. 

 

 Odgovor: Na javno povabilo se lahko privijo podjetja, ki so delovala najkasnje v letu 2012. 

15. Vprašanje: Podjetje se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem in založništvom. 

Pri tem izdajajo tudi knjige. Na razpis RNP 2013 bi se prijavili z namenom, da bi že 

izdano knjigo nadgradili oziroma izboljšali z izdajo metodično didaktičnimi gradivi 

kot so npr. delovnimi zvezki in promocijo le teh. Ali je to upravičeno po tem razpisu? 

 Odgovor: Na javno povabilo se lahko privijo podjetja, ki so delovala najkasnje v letu 2012. 

16. Vprašanje: Ali je gre pri razpis za subvencijo po pravilu de minimis? 

 Odgovor: Ne.  
Javno povabilo temelji na shemi državnih pomoči »Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. 
priglasitve: BE01-2399245-2012 

 

 

 

Pojasnila na zastavljena vprašanja v zvezi s tolmačenjem navodil in pojasnil pri izdelavi 
projektnih predlogov na javno povabilo RNP 2013 so sestavni del razpisne dokumentacije in 

se uporabljajo neposredno.  

 


