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Na podlagi Uredbe (EU) 51.1303/2013 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 podezelja in Evropskem skladu za
pornorstvo in ribi5tvo, 0 splo5nih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribisfvo ter 0 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 51. 1083/2006 (UL L 51.347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 51.1301/2013 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) 51.1080/2006
(UL L 51. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) 51.966/2012 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) 51.1605/2002 (UL L 51.298 z dne 26.
10. 2012, str. 1), Zakona 0 integriteti in preprecevaniu korupcije (Uradni list RS, 51.69/11 - uradno precisceno besedilo), Zakona 0 javnih financah
(Uradni list RS, 51.11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 96/15 - ZIPRS1617), Proracuna Republike Siovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS,
51.96/15), Proracuna Republike Siovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, 51.96/15), Zakona 0 izvr5evanju proracunov Republike Siovenije
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 51.96/15), Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanje proracona Republike Siovenije (Uradni list RS, 51.50107,
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, 51.29/15), Partnerskega sporazuma med Siovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 51.CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30.10.2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 51.CCI 2014S116MAOP001, z dne 11.12.2014, Zakona 0 podpomem okolju za podjetni5tvo - ZPOP-1
(Uradni list RS, 51. 102/07, 57112 in 82/13), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetni5tva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 51.93/15), Programa dela s financnirn nacrtom Javne agencije Republike Siovenije
za spodbujanje podjetni5tva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju Program SPIRIT Siovenija),
Sporazuma 0 nacnu izvajanja nalog izvajalskega organa med MGRT in SPIRIT z dne 9. 5. 2016 in Pogodbe 51.SPIRIT-2016-2017ITR 0 izvajanju
in financiranju javnega razpisa za sofinanciranje trZnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017, izdajam

SKLEP 0 SPREMEMBI
Sklepa 0 zacetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje trinih raziskav na novih tujih trgih v letih 2016 in 2017 St. 305·2·

4/2016/4 z dne 15.6.2016

Sklep 0 zacetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje trznih raziskav na novih tujih trgih v letih 2016 in 2017 51. 305·2·4/2016/4 z
dne 15.6.2016, se spremeni v tocki 3. Komisija, tako da se clan komisije dr. Sasa Knezevic iz komisije izloci in zamenja z novo clanico
komisije, Spelo Vilfan. Tocka 3 sklepa se po novem glasi:

3. »Komisija:

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
• predsednica: mag. Sonja Demsar, SPIRIT S/ovenija, javna agencija;
• clanica: Petra Ambroiic, SPIRIT S/ovenija, javna agencija, namestnica predsednice;
• clanica: mag. Maja lnidarsic, SPIRIT S/ovenija, javna agencija;
• clanica: Spela Vilfan, SPIRIT S/ovenija, javna agencija.

Komisija je odgovoma za:
• izvedbo postopka javnega razpisa,
• pripravo in potrditev razpisne dokumentacije,
• pravilni postopek odpiranja vlog ter vodenje zapisnika,
• ugotavljanje formalne popolnosti vlog in preverjanje izpolnjevanja pogojev,
• izvedbo dopolnjevanja vlog,
• strokovni pregled ocenjevanje in sprejem koncne ocene vlog,
• obravnavo morebitnih prifoib na prvi sfopnji.

Komisija mora pred odlocifvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku ocenifi, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je
moino pricakovafi uspesen javni razpis.«

Vsa ostala dolocila Sklepa 0 zacetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje trznih raziskav na novih tujih trgih v letih 2016 in 2017
51.305·2-4/2016/4 z dne 15.6.2016, ostanejo nespremenjena.
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