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Na podlagi dolocb 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 sptosnih 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 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), 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 izvrsevanji proracunov
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), 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, Zakona 0 podpornem okolju za podietnistvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, st. 102107, 57/12,
82/13 in 17/15), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje pocjemistva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije (Uradni list RS, St. 93/15), Programa dela in financneqa nacrta SPIRIT Siovenija za leti 2016 in 2017, sklep
ministra st. 302-2/2016/29 z dne 23.2.2016 (v nadaljevanju Program SPIRIT Siovenija), priqlasene sheme drzavne pomoci
Programa izvajanja finanenih spodbud MSP (st. priglasitve: BE03-2399245-2015, datum potrditve sheme: 15.5.2015; trajanje
sheme: 31.12.2020), Sporazuma 0 nacinu izvajanja nalog izvajalskega organa med MGRT in SPIRIT z dne 09.05.2016 in Pogodbe
st.: SPIRIT-2016,2017/PROCESNI VAVCER - BU, IJ 0 izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje procesnih izbolisav
podjetij v letu 2016 in 2017 «Procesni vavcer 2016/2017«, z dne 7.6.2016, izdajam

SKLEP 0 zacetku postopka
Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljsav v letu 2016 in 2017 »PROCESNI VAVCER 2016/2017«
1.

Predmet in namen javnega razpisa

Stem sklepom SPIRIT Siovenija, javna agencija (v nadaljevanju agencija) pricne s postopkom izvedbe javnega razpisa »Procesni
vavcer (2016-2017)«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroskov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z
uvajanjem izboljsav poslovnih procesov v podjetjih.
Namen javnega razpisa je izbolisef konkurencnost podjetij preko procesnih izbolisav.
2.

Vodja javnega razpisa

Za vodjo javnega razpisa se imenuje Vlasta Selsek.
Vodja javnega razpisa je odgovoren/-na za:
vodenje in zagotavljanje nemotenega dela strokovne komisije skladno z zakonodajo in predpisi v postopku javnega
razpisa, t.j. od priprave razpisa do objave rezultatov razpisa in sklepanja pogodb 0 sofinanciranju z izbranimi na javnem
razpisu,
priprava odgovorov na vprasaoja,
spremljanje e-poste javnega razpisa,
evidentiranje in hranjenje vseh dokumentov, ki se nanasaio na javni razpis, skupno s skrbniki pogodb, skladno s predpisi
za €videntiranje in hranjenje dokumentarnega gradiva
izvajanje ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe 0 zagotovitvi financiranja.

3.

Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
- predsednik/-ca: Vlasta Selsek
Javna agenclja Republike Siovenije za spodbujanje podjelmslva. internaclonalizaeije, lujih Investicij In lehnologije
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ciani/-ice:
Rok Jursic, namestnik predsednika/-ce,
Dominika Sambolic,
Orazen Jerernic.
Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovorna 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 in
izvajanje ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe 0 zagotovitvi financiranja.

Komisija mora pred odlocitvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako,
da je rnozno pricakovaf uspesen javni razpis.
4.

Obveznosti predsednika in clanov komisije:

Ciani komisije in predsednik ne smejo biti interesno povezani s katerimkoli prejemnikom pornoci Ce katerikoli clan med postopkom
ugotovi, da v konkretnem postopku ni interesno neodvisen, mora nemudoma prenehati z delom v komisiji in zahtevati svojo izlocilev.
Isto velja v primeru dvoma 0 nepristranskosti clanov komisije. Predsednik in clani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno
povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vstetega cetrtega kolena), v
zakonski zvezi ali v svastvu do vsteteqa drugega kolena, cetudi je zakonska zveza ze prenehala ali v izven-zakonski skupnosti.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih usfuzbencev.
5.

Okvirna vislna razpisanih sredstev:

Javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se
izvaja v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020
»Dinarnicno in konkurencno podiemistvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne nelozbe 3.1. »Spodbujanje podiemistva, zlasti z
ornoqocaniem lazje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vkljucno s podjetniskimi inkubatorji«,
specificni cilj 3.1.2: »Povecaoje dodane vrednosti MSP«.
Okvirna visma razpisanih sredstev znasa 3.000.000,00 EUR ozirorna v skladu s proracunskirni moznosfmi, po naslednji predvideni
okvirni dinamiki, ki se glede na visino razpolozljivih sredstev v posameznem proracunskern letu lahko spremeni:
proracunsko leto 2016: 1.000.000 EUR in
proraeunsko leto 2017: 2.000.000 EUR.
Sredstev med leti ni rnozno prenasati.
Sredstva se bode zagotavljala iz programskega proracuna RS za leta 2016 in 2017:
s podprograma 140301 - Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast
z EP st. 1541-15-0005 Spodbujanje podiemisfva
.
s proracuns kih
I postav k, v s klad u s proracuns klmu. moznos trm:
Proraeunska postavka
Regija
Leto 2016
160063 - PN3.1 =Spodbujanje poclemistva-v- 14=20=EU
Vzhod
670.000
160065 - PN3.1 - Spodbujanje podjetnistva-Z-14-20-EU
Zahod
330.000
Skupaj:
1.000.000
..
..
..
Sredstva med kohezlJsklmareglJamanlso prenoslJlva.

Leto 2017
1.340.000
660.000
2.000.000

Skupaj
2.010.000
990.000
3.000.000

mag. Gorazd Mihelic
v.d. direktorja
Vrociti:
- vodji javnega razpisa
- clanom komisije
- arhiv
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