Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
1. VPRAŠANJE (11.10.2016):
V razpisni dokumentaciji navajate zunanjega izvajalca kot eno pravno osebo, s tem, ko izobraževanja lahko izvaja več oseb, ki
so zaposleni v podjetju ali imajo z njim sklenjeno pogodbo. To pomeni, da priložimo več prilog 4, za vsakega posameznega
svetovalca njegove reference?
ODGOVOR (12.10.2016):
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, in sicer svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov.
Da, priložite več Obrazcev št. 4 (Reference svetovalca), za vsakega svetovalca njegove reference. Obrazce morajo svetovalci
sami izpolniti in podpisati.
2. VPRAŠANJE (11.10.2016):
V točkovniku piše, da v kolikor bodo več kot 4 sestanki s svetovalci na mesec – to pomeni, da v kolikor traja projekt 6 mesecev,
pomeni vsak mesec 4x? In če so 4 svetovalci, torej vsak 1x na mesec v času trajanja projekta 6 mesecev? Drži?
ODGOVOR (12.10.2016):
Pri merilih za ocenjevanje je navedeno »4 ali večkrat« na mesec. V kolikor bo prijavitelj v Obrazcu št. 3 izbral »4 ali večkrat« pri
vprašanju »Kolikokrat na mesec se bo projektna skupina sestala s svetovalcem/i?«, to pomeni, da se bo morala projektna
skupina vsak mesec sestati s svetovalcem/i vsaj 4-krat in vsakokrat napisati zapisnik sestanka s svetovalcem/i. Koliko
svetovalcev bo sodelovalo na posameznem sestanku je stvar dogovora med prijaviteljem in zunanjim izvajalcem oz.
svetovalcem/i.
3. VPRAŠANJE (11.10.2016):
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. Zanima nas ali pod upravičen strošek
spadajo tudi svetovanja iz področja logistike, katerih svetovanje bi doprineslo k prenovi poslovnega procesa?
ODGOVOR (12.10.2016):
Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, in sicer svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov.
Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije, ki bo pri pregledu vloge
odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
4. VPRAŠANJE (11.10.2016):
a) Kaj konkretno se smatra kot cilj javnega razpisa; kaj se smatra kot povečanje dodane vrednosti MSP?
b) Čez koliko časa se pri določenem prijavitelju na razpis lahko vidijo spremembe oziroma izboljšave ter katere so na primer
storitve, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja kot strošek (v razpisu navajate svetovalne storitve?)
c) Zakaj v razpisu ni zajetih mikro podjetij, ali bo tovrsten razpis kdaj namenjen tudi njim?
d) Zakaj se na razpis ne morejo prijaviti tisti podjetniki, ki ne opravljajo dejavnosti, ki jih navaja točka b 7.1 člena? (ribištvo
idr.)?
ODGOVOR (12.10.2016):
a) Cilj javnega razpisa je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP«, ki ga opredeljuje Operativni
program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 v okviru prednostne naložbe
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorje.«. V ta namen se na ravni Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 merijo štirje kazalniki: (i) Število hitrorastočih podjetij, (ii) Delež čistih
prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij, (iii) Dodana vrednost na zaposlenega v MSP in (iv) Višja snovna
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b)
c)

d)

produktivnost. Za vsak kazalnik je v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020 navedena izhodiščna vrednost in ciljna vrednost. Javni razpis bo k specifičnemu cilju prispeval v delu, ki
se nanaša na kazalnik »Dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, zato bodo morala podjetja, katerih operacije se bodo
sofinancirale po tem javnem razpisu, spremljati in poročati vrednost tega kazalnika.
Na to vam ne moremo odgovoriti. To bo razvidno šele iz dokumentacije, ki jo bodo morala k zahtevkom za izplačilo
predložiti podjetja, katerih operacije se bodo sofinancirale po tem javnem razpisu. Upravičeni stroški so stroški zunanjih
izvajalcev, in sicer svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov.
Objavljeni javni razpis je nadgradnja javnega razpisa Procesni vavčer 2011/2012. Na podlagi izkušenj iz omenjenega
javnega razpisa in mnenja strokovnjakov s področja izvajanja izboljšav poslovnih procesov smo se odločili, da bo javni
razpis namenjen malim in srednje velikim podjetjem. Bodoče objave javnih razpisov na temo procesnih izboljšav niso
predmet tega javnega razpisa.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti tista podjetja, ki opravljajo dejavnosti navedene v točki 7.1.b. javnega razpisa.

5. VPRAŠANJE (11.10.2016):
Smo svetovalno podjetje registrirani za svetovalno dejavnost, uspešnim kadrom, vsi zaposleni imamo izobrazbo 8. stopnje in kot
podjetje pa imamo številne reference in sicer med drugim tudi s podjetji, ki imajo več kot 10 zaposlenih, le tem smo na primer:
pripravili mednarodno analizo trga, preverili stanje (potrebe) na trgu glede njihove storitve, saj so razvili produkt za katerega je
praktično bilo potrebno preveriti ali povpraševanje obstaja, ter kakšna, če je konkurenca na trgu, preverjali kdo so potencialni
kupci itd. Ko smo to preverili, smo pripravili Studijo izvedljivosti projekta, svetovali kako projekt oziroma končni izdelek/storitev
spraviti na trg, naredili marketinško strategijo. Projekt je uspel in dobil na dodani vrednosti, končni cilj so bile tudi dodatne
zaposlitve. Potem smo npr. pripravili poslovno svetovanje, in sicer pri razširitvi dejavnosti v okviru financiranja novih strojev pri
čemer je seveda bilo potrebno oceniti ali je investicija upravičena ali bo prinesla nove zaposlitve in predvsem ali je z vidika
investitorja v relativnem časovnem obdobju investicija upravičena tudi glede dobičkonosnosti, torej potrebna je bila izvedba
analize (Investicijski elaborat) upravičenost investicije, izračun relativne absolutne vrednosti, preveriti konkurenco,
povpraševanje, ter podjetju svetovati, ali naj v širitev dejavnosti gre ali ne. Podjetje je na podlagi naših svetovanj in usmerjanj
širilo svojo dejavnost, dobilo ustrezno svetovanje ter obliko financiranja, da je podjetje širitev dejavnosti lahko izpeljalo ter še
dodatno zaposlovalo in pridobivali na dodani vrednosti. Opravili smo več takšnih svetovanj in podjetja pripravljali ter jim svetovali,
kako postanejo bolj učinkovita in uspešna na tržišču, torej zanima nas ali smo lahko zunanji svetovalec?
ODGOVOR (12.10.2016):
Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije, ki bo pri pregledu vlog odločilo o
ustreznosti referenc, ki jih bodo svetovalci navedli v Obrazcih št. 4. Javni razpis določa, da mora vsak svetovalec izkazovati
izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od
ključno 2010 leta dalje.
6. VPRAŠANJE (11.10.2016):
a. Zanima me, če se lahko prijavi podjetje, ki se sicer po velikosti in prometu, uvršča med srednja velika podjetja, je pa v javni
lasti. In sicer v 100 % lasti osmih slovenskih občin.
b. Poleg tega me zanima glede zunanjega svetovalca. Iz prijavnih obrazcev je razvidno, da razpis pogojuje fizično osebo
oziroma posameznika. Ali je lahko oseba del neke organizcije in je pogodba sklenjena neposredno z organizacijo:
podjetjem, javno inštitucijo znanja ipd. ?
c. Tudi merila razpisa se mi zdijo nekoliko ohlapna in bi potrebovala natančnejšo obrazložitev.
d. Koliko zaposlenih mora sodelovati pri operaciji za max. točke oziroma kako si te sledijo po tej postavki?
e. Kako se točkuje učinek na število področij oziroma poslovnih funkcij za izvedbo operacije? Ali jih lahko bolj konkretno
naštejete kot primere.
f. Kako poteka točkovanje glede poslovnih srečanj skupine s svetovalcem/mesec?
g. Po katerih kriterijih se točkuje širši družbeni vpliv?
ODGOVOR (12.10.2016):
a. Za opredelitev velikosti upoštevajte določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL ; Priloga I je na str. 70).
b. Prijavitelj bo moral v vlogi navesti zunanjega izvajalca in enega ali več svetovalcev, ki bodo v imenu zunanjega izvajalca
opravili storitev. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno
dostopnih virov podatkov. Vsak v vlogi naveden svetovalec bo moral biti z zunanjim izvajalcem, ki bo naveden v vlogi, v
pogodbenem ali delovnem razmerju. Podjetje, ki bo uspešno na javnem razpisu, bo moralo k prvemu zahtevku za izplačilo
priložiti kopijo pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem.
c. – g. Merila za ocenjevanje so podrobneje predstavljena v točki III razpisne dokumentacije.
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7. VPRAŠANJE (11.10.2016):
Ali je lahko zunanji izvajalec podjetje, ki ima število zaposlenih 0, saj z vsemi svetovalci sodeluje pogodbeno?
ODGOVOR (12.10.2016):
Lahko. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov
podatkov. Vsak v vlogi naveden svetovalec mora biti z zunanjim izvajalcem, ki je naveden v vlogi, v pogodbenem razmerju.
8. VPRAŠANJE (11.10.2016):
V zvezi z objavljenim razpisom vas prosim za naslednje dodatne informacije:
a. V projektno prijavi je potrebno navesti pričakovano dodano vrednost na zaposlenega v podjetju prijavitelju na dan
31.8.2018. Kaj se zgodi s prijavo, če se vanjo za leto 2018 napiše nižjo pričakovano vrednost, kot je trenutna dodana
vrednost v podjetju? Iz ocenjevalnega lista ali kateregakoli drugega dela razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi bila
projektna prijava zaradi tega zavržena ali slabše ocenjena.
b. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s tremi referencami. Za navedene reference, mora na zahtevo
agencije »predložiti pogodbe za svetovanje s področja izboljšav poslovnih procesov, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v
obrazcu št. 4«. Pogodbe o sodelovanju so (praviloma) sklenjene med podjetjem naročnikom in PODJETJEM ponudnikom
svetovalnih storitev (ne svetovalcem, ki je zaposleni v podjetju ponudniku). Kako naj v takem primeru svetovalec dokaže, da
je svetovanje izvedel on, ne pa kdorkoli drug iz podjetja ponudnika svetovanja?
c. V razpisni dokumentaciji navajate, da mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni, ter da bodo
zavržene vloge, kjer »prijavitelj želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči«.
i. Ali mora prijavitelj neodvisne 3 ponudbe pridobiti pred oddajo projektne prijave (v trenutku oddaje projektne
prijave mora že vedeti, da je ponudba konkurenčna)?
ii. Kaj se bo zgodilo v primeru, da se bo v času oddajanja prvega zahtevka za izplačilo izkazalo, da je mogoče dobiti še
četrto ponudbo, ki je cenejša od prvih treh, pridobljenih v fazi prijave projekta?
iii. Kako boste ugotavljali ali je višina pomoči primerna oz. kje v prijavnem obrazcu lahko prijavitelj poskuša obrazložiti
predlagano ceno in s tem povezano sofinanciranje (v vlogi še ni potrebno oddati 3 ponudb)?
d. Glede na to, da bo v primeru enakega števila točk pri vseh merilih oddanih prijav, kriterij za izbor čas oddaje prijave ter
zagotovo obstaja nekaj deset prilagodljivih, odzivnih in iznajdljivih svetovalnih podjetij, bi bilo koristno potencialne prijavitelje
obveščati, koliko projektnih prijav je že oddanih. Glede na to, da se pričakuje podpiranje okvirno 150 projektov morda že
čez nekaj dni sploh ne bo več smiselno oddajati projektnih prijav.
ODGOVOR (12.10.2016):
a. Podatek o načrtovani dodani vrednosti zaposlenega na dan 31.12.2018, ki ga je potrebno navesti v Obrazcu št. 3, ne vpliva
na postopek obravnave vloge.
b. V kolikor iz pogodbe ni razvidne osebe, ki je v imenu ponudnika storitev za naročnika opravila, bo moral svetovalec
predložiti dodatna dokazila – katera dokazila bo v takem primeru potrebno predložiti, bo odločila komisija, ko bo
obravnavala vlogo (primeri dodatnih dokazil: poročilo o opravljeni storitvi s potrditvijo naročnika, izjava naročnika,…).
c. i. Da, drugače ne more izpolniti Obrazca št. 3 in pridobiti izpolnjenih in podpisanih Obrazcev št. 4 s strani izbranih
svetovalcev. Opozoriti je potrebno, da se dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo,
podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na
javni razpis.
ii. Na vas je, da v času priprave vloge dobro preverite trg. V 10. členu vzorca pogodbe je navedeno »Če upravičenec ne
dokaže gospodarnega ravnanja pri izboru zunanjega izvajalca, lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
dela ali vseh že izplačanih sredstev prejetih iz te pogodbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.«.
iii. Na podlagi navedb v Obrazcu št. 3. Dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca bo potrebno priložiti k prvemu zahtevku
za izplačilo.
d. Hvala za opozorilo. O vašem predlogu bomo razmislili.
9. VPRAŠANJE (12.10.2016):
Zanima me, ali se v javnem razpisu »Procesni vavčer 2016/2017« kot referenca svetovalca upošteva tudi svetovanje v tujini? Te
informacije namreč ne najdemo v samem razpisu?
ODGOVOR (13.10.2016):
Da. Javni razpis določa, da mora vsak svetovalec izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov
podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2010 leta dalje.
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10. VPRAŠANJE (12.10.2016):
Zanima me ali se lahko prijavi tudi podjetje, ki zaposljuje 10 ljudi na različnih lokacijah po Sloveniji (npr. nekje poteka nabava in
skladišče, na drugi lokaciji prodaja izdelkov)? Optimizacija bi potekala na vseh procesnih nivojih torej: nabava, skladiščenje in
prodaja?
ODGOVOR (13.10.2016):
Ne. Pogoj pod točko 7.2.a. javnega razpisa opredeljuje, da mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti operacije na zadnji dan
preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na javni razpis zaposlenih vsaj 10 oseb za polni delovni čas. V Obrazcu št. 3
bo moral prijavitelj navesti lokacijo izvajanja aktivnosti operacije (sedež prijavitelja ali poslovno enoto / podružnico prijavitelja
(sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register)).
11. VPRAŠANJE (12.10.2016):
a. Kaj konkretno so svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov? Čeprav je pod točko 3. namen in cilji javnega
razpisa napisano izboljšanje konkurenčnosti podjetij preko procesnih izboljšav kot so npr. prenova poslovnih procesov, vitko
poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn
management bi želeli vedeti še več.
b. Kaj konkretno je moral v preteklosti zunanji svetovalec svetovati, da je lahko sodeloval na razpisu oziroma da se je komisija
ob pregledu vloge pozitivno odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja?
ODGOVOR (13.10.2016):
a. Vaše vprašanje se nanaša na delo komisije, ki bo pri pregledu vlog odločala o upravičenosti operacije do sofinanciranja,
zato na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti. Poleg navedb v 3. točki javnega razpisa, si lahko pomagate z navedbami v
točki III.6. razpisne dokumentacije (Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev)).
b. Razlaga javnega razpisa »Procesni vavčer 2011/2012« in rezultatov tega razpisa ni predmet Javnega razpisa za
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17).
12. VPRAŠANJE (13.10.2016):
a. V RD za procesni vavčer 2016/17 piše, da zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja – so to
lahko te dejavnosti?:
i. 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
ii. 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
b. Reference svetovalca
i. Glede na to da bomo težko preverili oziroma dobili pogodbe od izvajalcev, ki so njihova referenca, me zanima kako
naj bi potekalo preverjanje, ker mi se bomo dejansko morali zanesti na to, da nam dajo pravi podatek glede referenc.
ii. Reference se štejejo na svetovalca ali svetovalno podjetje?
iii. Ni potrebno, da je svetovalec opravljal svetovanja preko vavčerja? Pomembno je da je svetoval v podjetjih, ki imajo
vsaj 10 zap.
c. V podjetju imamo oddelek tehnologija, ki je ločen od same proizvodnje. Zanima me, ali je možno prijaviti svetovanje, ki
vpliva na »tehnološko funkcijo« in poleg tega še na »proizvodno funkcijo«.
d. Ali lahko prijavimo »informacij
e. Prosim, da mi potrdite, ali pravilno razumem
i. Lahko prijavimo 3 različne izvajalce, ki bodo pokrivali različne poslovne funkcije? Naprimer eden bo pokrival prodajno,
eden tehnološko in proizvodno, eden kadrovsko funkcijo?
f. Kazalniki v točki 6. iz RD in točka 23. (zahteve glede spremljanja kazalnikov)
i. Zanima me, katere kazalnike boste spremljali. Samo dodano vrednost 31.12.18 ali še kaj drugega?
ii. Kaj se zgodi, če ne bomo dosegli dodano vrednost zapisano v prijavi?
ODGOVOR (19.10.2016):
a. Da.
b. i. V javnem razpisu je navedeno, da bo moral svetovalec na poziv izvajalskega organa (to je SPIRIT Slovenija, javna
agencija) na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazec št. 4.
ii. Na svetovalca.
iii. Ne, ni potrebno. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov
podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2010 leta dalje.
c. V Obrazec št. 3 bodo morali prijavitelji našteti področja poslovanja oz. poslovne funkcije na katere bo vplivala izvedba
operacije. Ta podatek bo vplival na število točk pri ocenjevanju vloge po merilih navedenih v III. točki razpisne
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d.
e.
f.

dokumentacije. Večje bo število naštetih področij oz. poslovnih funkcij na katere bo vplivala izvedba operacije, več točk bo
vloga dobila pri tem merilu. Opozoriti pa je potrebno, da se bo morala navedba v vlogi tudi uresničiti.
Na vprašanje ne moremo odgovoriti, ker je nejasno.
Zunanji izvajalec je lahko le en, svetovalcev pa je lahko več.
i. Kazalnike, ki so navedeni v točki I. 6. razpisne dokumentacije, in sicer kazalnike navedene v alinejah od a do e in dodano
vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2018.
ii. Podatek v Obrazcu št. 3 se nanaša na načrtovano dodano vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2018. Javni razpis ne
zahteva, da mora biti navedena dodana vrednost na zaposlenega tudi v taki vrednosti dejansko dosežena na dan
31.12.2018.

13. VPRAŠANJE (13.10.2016):
a. Prosim za pojasnitev v zvezi dodane vrednosti na zaposlenega. V Obrazcu št. 3 moramo napisati načrtovano vrednost na
zaposlenega na dan 31.12.2018. Ker na doseganje te vrednosti vpliva veliko faktorjev, me zanima, kaj se zgodi, če ne
dosežemo načrtovane vrednosti oz. je ta nižja? Ali je to lahko razlog za prekinitev pogodbe?
b. Prosim tudi za pojasnitev glede točkovanj Širšega družbenega vpliva in sicer, kateri so kvantitativni kazalniki, ki jih moramo
kot prijavitelj doseči pri povečanju energetske in snovne učinkovitosti ter ostalega družbenega vpliva? Praktično povedano,
za koliko % bi z izboljšanimi poslovnimi procesi morali povečati energetsko oz. snovno učinkovitost ter družbeni vpliv?
ODGOVOR (19.10.2016):
a. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 12.f.
b. Točkovanje je pojasnjeno v točki III razpisne dokumentacije. Doseči boste morali tisto kar boste navedli v Obrazcu št. 3 pri
vprašanju »Ali bo imela izvedba operacije neposredni vpliv na povečanje energetske učinkovitosti / povečanje snovne
učinkovitosti / na ostale družbene vplive«.
14. VPRAŠANJE (13.10.2016):
Ali se lahko na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV
16/17) prijavijo tudi zasebni zavodi, ki delujejo v bistvu na principu gospodarske družbe ter stremijo k optimizaciji in racionalizaciji
poslovanja?
ODGOVOR (19.10.2016):
Javni razpis zahteva, da je prijavitelj organiziran kot (i) gospodarska družba, kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, ŠT. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1) ali
(ii) samostojni podjetnik posameznik, kot ga opredeljuje ZGD-1 ali (iii) zadruga z omejeno odgovornostjo, kot jo opredeljuje
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad). Zavode opredeljuje Zakon o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
15. VPRAŠANJE (13.10.2016):
Zainteresirani smo, da bi se prijavili na razpis Procesni vavčer. Zanima me:
a. Ali se lahko prijavimo na več področjih (kot na primer poslovni procesi, proces intelektualne lastnine, lean procesi) ali lahko
prijavljamo samo en proces;
b. Ali ima lahko zunanji partner registrirano podjetje v tuji državi in ne v Sloveniji;
c. Ali je dovolj, če ima zunanji partner odprt popoldanski s.p.?
ODGOVOR (19.10.2016):
a. V Obrazcu št. 3 je potrebno navesti podatke o operaciji. Operacija po javnem razpisu pomeni uvajanje izboljšav pri enem ali
več poslovnih procesih v podjetju s pomočjo zunanjih izvajalcev. Odvisno od organizacijske strukture podjetja (poslovnofunkcijska, enostavna, matrična, hibridna, divizijska, mrežna organizacijska struktura,….) lahko izboljšave poslovnih
procesov vplivajo na eno področje/poslovno funkcijo (poslovne funkcije na katere lahko vplivajo izboljšave poslovnih
procesov so lahko npr.: nabavna, proizvodna, finančna, prodajna, kadrovska in druge poslovne funkcije, odvisno od
organizacije posameznega podjetja. Poslovna funkcija predstavlja celoto istovrstnega ali sorodnega medsebojno
povezanega delovanja, ki pomeni jasno opredeljena področja dela v okviru poslovnega sistema z določenimi deli vseh
nalog v njem
(vir definicije: http://www2.arnes.si/~ssmssetuas6s/OMP/2%20poslovne%20funkcije,%20organizacijska%20struktura.ppt).).
b. Kje je zunanji izvajalec registriran, javni razpis ne omejuje.
c. Javni razpis ne določa statusno pravne oblike zunanjega izvajalca. Zahtevano je, da je zunanji izvajalec registriran za
opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
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16. VPRAŠANJE (13.10.2016):
V 8. točki javnega razpisa »Procesni vavčer 2016/2017« so navedeni pogoji zunanjih izvajalcev in svetovalcev. Med drugim je
navedeno tudi: »V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega
izvajalca oz. svetovalca, ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 16. točke predmetnega
javnega razpisa zavrne.«. Kako boste ravnali v primeru oz. kaj bo kriterij kvote sodelovanj, če bodo različni prijavitelji oddali na
enem roku za oddajo vlog več kot deset vlog z istimi zunanjimi izvajalci? Kako boste ravnali v primeru oz. kaj bo kriterij kvote
sodelovanj, če bodo različni prijavitelji oddali na enem roku za oddajo vlog več kot pet vlog z istim posameznim izvajalcem?
ODGOVOR (19.10.2016):
Postopek je opredeljen v 16. točki javnega razpisa.
17. VPRAŠANJE (14.10.2016):
V točki 7.1 Spološni pogoji za kandidiranje piše, da mora imeti podjetje poravnane obveznosti do zaposlenih. Ali lahko na razpis
kandidira tudi podjetje, ki trenutno nima poravnanih obveznosti plačila zaostalih plač (neto plač), a ima vseeno poravnane vse
ostale prispevke iz plač (torej obvezne prispevke za zdravstveno, pokojninsko zavarovanje, itd.)?
ODGOVOR (19.10.2016):
Ne.
18. VPRAŠANJE (14.10.2016):
Ali je lahko zunanji izvajalec tudi hrvaško podjetje?
ODGOVOR (19.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 15.b.
19. VPRAŠANJE (14.10.2016):
Prosim za odgovor oz. potrditev ali so v število zaposlenih, ki bodo sodelovali v operaciji s strani prijavitelja, všteti tudi člani
projektne skupine ali ne.
ODGOVOR (19.10.2016):
Da. Kot je navedeno v točki III razpisne dokumentacije, je potrebno pri določitvi »števila zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju
operacije« upoštevati število članov projektne skupine in število ostalih zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije.
20. VPRAŠANJE (14.10.2016):
Rada bi samo preverila, če prav razumem določila iz. 7.1. točke, alineja d) JAVNEGA RAZPISA, kjer je določena velikost
podjetja. »xxx« je malo podjetje s 16 zaposlenimi, vendar je 70% lastnik podjetja družba iz Nemčije, ki pa ima 240 zaposlenih.
Če prav razumem uredbo, potem ima naše podjetje skupaj z matičnim podjetjem, več kot 250 zaposlenih in se na VAVČER NE
MOREMO prijaviti.
ODGOVOR (19.10.2016):
Če je bilo tako stanje v dveh zadnjih zaporednih poslovnih letih, potem se na javni razpis ne morete prijaviti. Opozarjamo tudi na
2. odstavek člena 4 Priloge I Uredbe 651/2014/EU, ki pravi: »Če podjetje na dan zaključka računovodskih izkazov ugotovi, da je
za preteklo leto preseglo zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti iz člena 2 Priloge I Uredbe 651/2014/EU ali da je padlo
pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, malega ali mikro podjetja samo, če se to ponovi v dveh
zaporednih računovodskih obdobjih.« V primeru vašega podjetja je potrebno upoštevati podatke za leti 2014 in 2015.
21. VPRAŠANJE (14.10.2016):
V razpisni dokumentaciji so v točki 6. Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev) navedeni prihranki:
c. narejen izračun planiranih prihrankov številčno, vrednostno in časovno – dokument,
d. predstavitev metode za ugotavljanje prihrankov – dokument,
ki se potem ponovijo v Vzorcu pogodbe in njenih prilogah.
MSP segment podjetij mora investirati v izboljšave poslovnih procesov, da s tem sploh omogoči rast podjetja oziroma da ne
ogrozi njegovega obstoja. Gre za investicijo: prihrankov ni, so le stroški prenovljenih poslovnih procesov, ki rezultirajo v večji
dodani vrednosti, v večjih prihodkih, v zaposlovanju itd.
Vprašanje: ali so lahko prihranki negativni?
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ODGOVOR (19.10.2016):
Javni razpis zahteva pozitivne prihranke.
22. VPRAŠANJE (14.10.2016):
Pri pregledu občin in določitev njihove kohezijske regije sem našel kraje, ki jim po šifrantu iz razpisa nisem mogel določiti
kohezijske regije. Ali to pomeni, da teh krajev ne moremo upoštevati pri prijavljanju projektov?V prilogi pošiljam spisek krajev
brez kohezijske regije (opomba: zaradi obsežnosti spiska krajev, se krajev poleg vprašanja ne navaja).
ODGOVOR (19.10.2016):
V šifrantu so med kohezijski regiji razdeljene občine in ne kraji (primer: kraj Adergas spada v občino Cerklje na Gorenjskem, ki
po šifrantu spada v Zahodno kohezijsko regijo). Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oz. Zahodno kohezijsko regijo je
razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
23. VPRAŠANJE (15.10.2016):
Smo izobraževalno svetovalno podjetje, katero že 20 let izvaja usposabljanja za izboljševanje izboljšav v procesih in smo izvedli
že kar lepo število teh usposabljanj in praktičnih vpeljav. Imamo dve osnovni vprašanji:
a. Z naročniki običajno ne sklepamo pogodb, ampak za vsako izvedeno aktivnost izdamo račun. Ali lahko pri referenci lahko
navedemo račun namesto pogodbe kot dokazilo o opravljeni storitvi.
b. Za nas izvaja usposabljanje več izvajalcev - strokovnjakov, kateri imajo pogodbo z našim podjetjem in ne naročnikom. Ali
je dovolj izjava naročnika, da je storitev izvedel točno določen strokovnjak (ime in priimek)
ODGOVOR (19.10.2016):
a. in b. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 8.b.
Upoštevajte: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci
v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
24. VPRAŠANJE (17.10.2016):
V podjetju nas zanima ali je možno sestanke izvajati s pomočjo telekonference, oziroma s skupinskim klicem preko recimo
programa Skype? Z upoštevanjem:
i. da je število fizično prisotnih na sestanku večja od 50%, ostali preko skupinskega klica.
ii. da je število fizično prisotnih na sestanku manjše od 50%, ostali preko skupinskega klica.
iii. da je svetovalec prisoten preko skupinskega klica, ostali fizično prisotni na lokaciji izvajanja projekta.
ODGOVOR (20.10.2016):
Javni razpis zahteva, da se operacija izvaja na lokaciji, ki jo prijavitelj navede v vlogi. Sestanke je možno izvajati prek
telekonference, vendar pa bodo morali upravičenci zagotoviti fizično prisotnost zaposlenih na sestankih v takšnem številu, ki ga
bodo navedli v Obrazcu št. 3, kajti ta podatek vpliva na točkovanje vloge po merilih za ocenjevanje. Kdo od zaposlenih se bo
udeležil sestankov, bo potrebno poimensko poročati (glejte obrazec »Zapisnik o sestankih s svetovalci«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije).
25. VPRAŠANJE (17.10.2016):
Prosili bi vas za obrazložitev oz. pojasnilo s tč. 7.2. Posebni pogoji za kandidiranje:
opredelitev d) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila, da se pomoč ne sme
združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene
dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oz. zneski državnih pomoči.
saj s te navedbe ni razumljivo ali se pri le-tej pomoči upošteva pravilo »de Minimis« ali ne?
ODGOVOR (20.10.2016):
Javni razpis se ne izvaja po »de minimis« pravilu, ampak po shemi državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud
MSP« (št. sheme BE03-2399245-2015/I9; besedilo sheme je objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence_priglasitev/veljavne_drzavne_pomoci/).
Pogoj, ki ga navajate, se nanaša na to, da za upravičene stroške, ki jih bo upravičenec zahteval na tem javnem razpisu, ni ali ne
bo prejel pomoči pri katerem drugem javnem razpisu, ki se izvaja po »de minimis« pravilu in bi s tem presegel dovoljeno mejo
intenzivnosti državnih pomoči oz. znesek državnih pomoči.
26. VPRAŠANJE (17.10.2016):
Pisem vam iz podjetja »xxx d.o.o« in bi se radi prijavili na razpis,zanima me ali je to mozno v kolikor imam de minimis "poln"?

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927;
www.spiritslovenia.si

7/22

ODGOVOR (20.10.2016):
Javni razpis se ne izvaja po »de minimis« pravilu, ampak po shemi državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud
MSP« (št. sheme BE03-2399245-2015/I9).
27. VPRAŠANJE (17.10.2016):
Če prav razumem dokumentacijo, je pogoj, da se prijaviš, da podjetje spada med mala podjetja in da ima vsaj 10 redno
zaposlenih za polni delovni čas? Mi smo mikro podjetje z eno osebo, ki je redno zaposlena. Potemtakem prijava ni možna?
ODGOVOR (20.10.2016):
Na javni razpis se ne morete prijaviti.
28. VPRAŠANJE (17.10.2016):
Podjetje ima skupno 100 redno zaposlenih. Polovica zaposlenih spada v Vzhodno regijo, polovica zaposlenih pa v Zahodno
regijo. Se lahko projekt izvaja v obeh regijah ali moramo določiti eno?
ODGOVOR (20.10.2016):
Prijavitelj mora v vlogi opredeliti kohezijsko regijo v kateri bo izvajal aktivnosti sofinancirane operacije. Aktivnosti sofinancirane
operacije se lahko izvajajo le v kohezijski regiji, kjer ima prijavitelj sedež ali poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota
/ podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni
dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
29. VPRAŠANJE (17.10.2016):
Prosim za podrobnejšo obrazložitev splošnega pogoja:
b. prijavitelj ne opravlja dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na
trg dalo zadevno podjetje,
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Kako se to konkretno presoja? Prosim za pojasnilo.
ODGOVOR (20.10.2016):
Pomoč ne bi bila dovoljena, kadar bi bila pomoč določena na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje (npr. pomoč je določena na podlagi cene 0,5 EUR za kg marelic oz.
za nakup 10t marelic od zunanjih proizvajalcev oz. ima podjetje nasad marelic). Pomoč ne bi bila dovoljena, če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce (npr. pogoj za pomoč je nakup marelic po 1 EUR za
kg, čeprav je tržna cena 0,5 EUR (torej se pomoč prenese na primarne proizvajalce)). Če pa podjetje, ki se ukvarja s predelavo
in prodajo sadnih sokov, dobi pomoč za novo linijo (investicija), raziskave, svetovanje, pa je pomoč dovoljena. Gre zgolj za
pogoj, da ne smemo pogojevati pomoči na podlagi cene in količine primarnih proizvodov.
30. VPRAŠANJE (17.10.2016):
V zvezi z vašim razpisom nas zanima, ali se pri kriteriju velikosti glede na zaposlene v podjetju upoštevajo le zaposleni, ki so
dejansko zaposleni v družbi, ki se želi prijaviti na razpis, ali pa tudi zaposleni v okviru celotne skupine povezanih podjetij. Iz
Uredbe 651/2014/EU namreč ne razberemo, da bi morali k številu zaposlenih prišteti še zaposlene v povezanih družbah.
ODGOVOR (20.10.2016):
Pri določitvi velikosti prijavitelja se upoštevajo podatki skupine. Glejte 6. člen Priloge I Uredbe št. 651/2014/EU, ki govori o
določitvi podatkov o podjetju.
31. VPRAŠANJE (17.10.2016):
a. V razpisu nisem nikjer zasledil, ali je razpis po pravilu “de minimis”, zato me zanima, ali se na razpis lahko prijavi podjetje, ki
ima trenutno izpolnjeno kvoto 200.000 EUR subvencij po razpisu “de minimis”?
b. V točki 7.2. Posebni pogoji za kandidiranje sicer omenjate, da se pomoč ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu
“de minimis”, a to glede na enake upravičene stroške, kar pa tega podjetje ne bi uveljavljalo (ne bi šlo za iste stroške).
ODGOVOR (20.10.2016):
a. in b. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 25 in 26.
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32. VPRAŠANJE (18.10.2016):
a. Naše podjetje je skladno z določili priloge k Uredbi 651/2014/EU povezano podjetje. Kot je zapisano v točki 6. te priloge je v
prijavi potrebno podati podatke iz konsolidirane bilance, ki pa je naše podjetje po zakonu ni potrebno narediti. Je potem
potrebno vse podatke iz posamezne bilance sešteti ali se lahko zapišejo podatki iz bilance za podjetje, ki se prijavlja na
razpis?
b. Poleg tega me še zanima ali se lahko na razpis prijavita dve podjetji znotraj skupine (podjetji sta povezani)?.
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Podatke je potrebno sešteti.
b. Lahko, če vsako od njiju izpolnjuje določila javnega razpisa.
33. VPRAŠANJE (18.10.2016):
Želimo se prijaviti na razpis procesni vavčer 2016/2017 in imamo vprašanje. Namreč, najeli bomo svetovalca iz tujine (Nemčije),
ki ima vse elemente, ki je seveda v Nemčiji registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja. Zanima nas, če lahko na razpis torej
prijavimo tega tujca in sklenemo z njim pogodbo o svetovalnih storitvah.
ODGOVOR (20.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjema z zaporedno št. 6.b. in 15.b..
34. VPRAŠANJE (18.10.2016):
a. Ali morda obstaja kakšen seznam zunanjih izvajalcev/svetovalcev, ki ustrezajo pogojem?
b. Ali je v redu, če je pogodba za svetovanje (kot referenca) sklenjena direktno s svetovalcem (v pogodbi ni nikjer ni naveden
zunanji izvajalec- podjetje)? Svetovalec je sicer zaposlen pri zunanjem izvajalcu.
ODGOVOR (20.10.2016):
a. SPIRIT Slovenija, javna agencija v tem trenutku ne vodi seznama zunanjih izvajalcev / svetovalcev, ki ustrezajo pogojem
javnega razpisa.
b. Da, saj zahtevamo reference svetovalca in ne zunanjega izvajalca.
35. VPRAŠANJE (18.10.2016):
Smo podjetje – pravna oseba, katera se ukvarja z svetovanjem in usposabljanjem pri vpeljavi in izboljšavi vitkih procesov. Z
nami sodeluje več različnih strokovnjakov – svetovalcev, vsak na svojem strokovnem področju, tako da v enem podjetju nastopa
več različnih strokovnjakov, katere pa povezujemo in koordiniramo mi kot organizator in izvajalec dela (pravna oseba)
Zanima nas sledeče:
a. Kako je z referencami za posamezne izvajalce, ali vsak izpolni obrazec 4
b. Omejitev je 10 podjetij na pravno osebo oz 5 podjetij na svetovalca. Kako v primeru ko v enem podjetju sodeluje več
svetovalcev (vsak za svojo strokovno področje 5S, SMED, SW, Vizualno vodenje, Ciljno vodenje, ..) , vendar delajo za eno
pravno osebo - v istem podjetju – pri istem upravičencu – naročniku. Ali je v tem primeru boljše, da je uradno napisan
svetovalec predstavnik podjetja (jaz kot direktor in sodelavka kot strokovna direktorica) in potem pademo pod kriterij
10 podjetij za pravno osebo oz 5 podjetij na svetovalca (dejansko bo pa v vpeljavo in izboljšavo procesov vpetih preko 10
različnih strokovnjakov.
c. Dokazovanje referenc od leta 2010 dalje. Svetovanje in usposabljanje se je izvajalo na osnovi ponudbe. Po opravljeni
storitve se je izstavil račun. Ali račun zadostuje za dokazovanje opravljenih storitev?
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Odgovor je podan pod vprašanji z zaporedno št. 1, 6.b., 12.b., 12.e.
b. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 16.
c. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 8.b.
36. VPRAŠANJE (18.10.2016):
Podjetje »xxx d.o.o. iz »y« bi se želelo prijaviti na razpis Procesni vavčer, pa nas malce bega kumulativnost "de minimisa" in
zapis iz nadaljevanja. Prosim za pomoč pri razlagi in če je možno, konkretem odgvoor za podjetje za navedeno podjetje ali se
lahko prijavimo na razpis zaradi ustreznosti pravila "de minimis". Begajoč del zapisa:
7.2. Posebni pogoji za kandidiranje (c.) upravičenec ne krši pravila kumulacije pomoči, kar pomeni, da se pomoč za iste
upravičene stroške lahko komulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se
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uporablja za to pomoč, (d.) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila, da se pomoč
ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene
dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oz. zneski državnih pomoči.
ODGOVOR (20.10.2016):
Pogoj 7.2.c.: to pomeni, da upravičenec lahko uveljavlja isti račun na več javnih razpisih, vendar pa mora paziti, da kumulativno s
tem ne pridobi previsoke intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči. Odgovor za pogoj 7.2.5. je podan pod vprašanjem z zaporedno
št. 25.
37. VPRAŠANJE (19.10.2016):
Med splošnimi pogoji za kandidiranje je pod točko »d« opredeljena velikost podjetja prijavitelja in sicer mora biti prijavitelj
opredeljen kot malo ali srednje veliko podjetje. Naše podjetje je v bilanci za 2015 opredeljeno kot mikro podjetje, z letom 2016 pa
so se merila za velikost podjetja spremenila in tako spadamo med majhna podjetja. Vprašanje: Ali boste pri kontroli ustreznosti
upoštevali trenutno velikost podjetja ali stanje iz bilance za 2015?
ODGOVOR (20.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 20.
38. VPRAŠANJE (14.10.2016):
Prosim za odgovor ali spodaj navedeni podjetji zadovoljujeta pogojem razpisa, ki so vezani na kmetijsko proizvodnjo, v skladu s
točko 7.1.b Javnega razpisa:
a. Podjetje A: Glavna dejavnost 01.240 (Gojenje pečkatega in koščič.sadja) - gre za pridelavo in prodajo sadja
b. Podjetje B: Glavna dejavnosti 10.110 (Prz.mesa,razen perutninskega) - gre za predelavo in prodajo mesa.
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Ne. Glavna dejavnost 01.240 pomeni gojenje pečkatega in koščičastega sadja in ne prodaje sadja.
b. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 29.
39. VPRAŠANJE (19.10.2016):
V razpisu in razpisni dokumentaciji navajate »Datum za zaključek operacije ne sme biti krajši od 200 dni od datuma oddaje vloge
na javni razpis«. Vprašanje je ali gre za delovne dni ali koledarske dni?
ODGOVOR (20.10.2016):
Gre za koledarske dni.
40. VPRAŠANJE (19.10.2016):
a. Za znanjega izvajalce nas zanima ali mora to biti podjetje ali je lahko fizična oseba? V slednjem primeru je mišljena s.p.
oblika, saj je le v tem primeru izvajalec lahko registriran za izvajanje svetovalne dejavnosti.
b. Ali se kot "pogodbeno razmerje med svetovalcem in izvajalcem" štejejo vse pogodbene oblike (avtorska, podjemna,
zaposlitev,..)
c. Ali mora biti izvajalec registriran v Sloveniji ali je lahko podjetje / posameznik registriran v tujini?
d. Svetovalec mora izkazati vsaj tri reference. To so lahko reference tudi iz njegovega preteklega delovnega razmerja pri
drugem izvajalcu?
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Lahko je tudi s.p.
b. Ustrezne so tiste pogodbene oblike, na podlagi katerih bo svetovalec lahko opravil svetovanje.
c. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 15.b.
d. Da. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 10
zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2010 leta dalje.
41. VPRAŠANJE (19.10.2016):
Pojavilo se je dodatno vprašanje glede svetovalca, ki bi sodeloval v okviru prijave na razpiz in njegovih referenc. In namreč; za
izkaz reference svetovalca velja le opravljeno svetovanje, ki ga je izvedel naročniku - ne pride v poštev, če je svetovalec bil
zaposlen v podjetju in je v okviru svojega dela izboljšal proces v podjetju?
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ODGOVOR (20.10.2016):
Ne.
42. VPRAŠANJE (19.10.2016):
Naše podjetje bi želelo oddati vlogo za javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«, pa dejansko nismo sigurni, če izpolnjujemo
vse pogoje, tako vas naprošam za odgovore na vprašanja:
a. V razpisni dokumentaciji je pod točko 7.1. – Splošni pogoji za kandidiranje je navedena velikost podjetja, torej skladno s
Prilogo I Uredbe 651/2014 spadamo pod mikro podjetje. Imamo pa v kratkem namen zaposliti nove osebe (skupaj 10
zaposlenih), in sicer pred prijavo na razpis in s tem izpolnimo posebni pogoj za kandidiranje, ki navaja, da mora prijavitelj
imeti na lokaciji aktivnosti operacije na zadnji delovni dan preteklega meseca na mesec oddaje vloge na predmetni javni
razpis zaposlenih vsaj 10 oseb za polni delovni čas. Torej to pomeni, da izpolnjujemo pogoje?
b. Če da, ali mora biti ta pogoj izpolnjen do zaključka razpisa?
c. V našem podjetju želimo uvesti izboljšave poslovnih procesov, torej s prenovo spletne strani družbe v smislu informiranja
strank preko prenovljene spletne strani, CRM za stranke, uvedba spletnih orodij (psihološki vprašalniki, orodja za vodenje
ljudi, orodja za merjenje klime, kulture, vrednot, zadovoljstva zaposlenih,…) – naš know-how – potrebujemo zunanjega
izvajalca za izvedbo, svetovanje in implementacijo pri uvedbi izboljšave. Se navedene storitve smatrajo kot ustrezne glede
na predmet javnega razpisa?
d. Nas pa med drugim zanima, če smo glede na storitve, ki jih izvajamo ustrezni zunanji izvajalec za tista podjetja, ki bodo
oddala ponudbo na javni razpis, in sicer smo podjetje, ki se ukvarja z razvojem zaposlenih, iskanjem in selekcijo kadrov,
delovnopravnim svetovanjem,... Torej podjetjem svetujemo in za njih izvajamo storitve, in sicer kako lahko izboljšajo procese
glede zaposlenih v podjetju; vpeljava procesov glede vodenja zaposlenih, procesov napredovanja, procesov iskanja in
selekcije kadrov, procesov ukvarjanja s talenti v podjetju, procesov, ki so vezani na zaposlene od zaposlovanja do
prenehanja zaposlitve,… Glede na to, da naše storitve omogočajo izboljšave poslovnih procesov in vključujejo ter vplivajo na
zaposlene v podjetjih, menimo, da naše storitve ustrezajo razpisu, pa vendar bi želeli preveriti.
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Če na podlagi določi Priloge I Uredbe 651/2014/EU niste malo ali srednje veliko podjetje, potem se na razpis ne morete
prijaviti. Prosimo, pozorno si preberite tudi odgovor pri vprašanju št. 20.
b. Pogoj 7.1.d. morate izpolnjevat tekom izvajanja operacije, saj ta podatek vpliva na število točk, ki jih vloga prejme na podlagi
meril za ocenjevanje. V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi
se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko izvajalski organ odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
c. Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, in sicer svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih
procesov. Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije, ki bo pri
pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
d. Odgovor je podan pod vprašanjema z zaporedno št. 5 in 6.b. Opozarjamo na pogoj 7.2.e, ki je »v primeru uspešne
kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne nastopa v vlogi zunanjega
izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.«.
43. VPRAŠANJE (19.10.2016):
Po pregledu pogojev za prijavo na javno razpis za spodbujanje procesnih izboljšav smo naleteli na vprašanje, ki se nanaša na
velikost podjetja. Skladno s 2. členom Priloge I Uredbe št. 651/2014 izpolnjujemo pogoj srednjega podjetja:
»Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja
1. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250
zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
2. V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
3. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.«
Vendar je še omejitev pri povezanih podjetjih. Naš 100 % lastnik je družba »xxx« v Avstiji, kar pomeni da smo povezani. Ali to
pomeni ( glede na določbe drugega odstavka 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014), da ne izpolnjujemo pogojev za prijavo na
razpis?
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»2. Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na
podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja
ali računovodskih izkazov, v katere je podjetje vključeno s konsolidacijo, če ti obstajajo.
Podatkom iz prvega pododstavka je treba prišteti podatke za vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika
lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem. Vsota podatkov za skupino je sorazmerna z deležem
kapitala ali glasovalnih pravic (kar je večje). Za navzkrižna lastništva velja višji odstotek.
Podatkom iz prvega in drugega pododstavka je treba prišteti 100 % podatkov za vsako podjetje, ki je neposredno ali
posredno povezano z zadevnim podjetjem, če podatki niso bili že vključeni v konsolidacijo računovodskih izkazov.«
ODGOVOR (20.10.2016):
Če skupaj z družbo »xxx« v Avstiji ne izpolnjujete več pogoja za srednje veliko podjetje iz 2. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014,
potem se na javni razpis ne morete prijaviti.
44. VPRAŠANJE (19.10.2016):
a. V razpisni dokumentaciji na stani 12 pod točko 13. navajate stroške storitve zunanjih izvajalce do vključno 50% upravičenih
stroškov. Npr.: Strošek zunanjega izvajalca znaša 3.000€, izvajalec pripravi poročilo upravičencu izstavi račun za opravljeno
storitev. Ali bo zunanji izvajalec prejel s strani upravičenca/podjetja plačilo računa v višini 1.500€ ali v celoti, se pravi 3.000€.
Kako lahko razumemo intenzivno pomoč – do vključno 50% upravičenih stroškov?
b. Naslednje nas zanima ali lahko sklenemo kot zunanji izvajalec z upravičencem/podjetjem pogodbo, ki je višja od 20.000€
(npr. 50.000€), vendar uveljavljamo strošek v okviru operacije navedenega zneska (do največ 20.000€)?
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Račun mora upravičenec plačati zunanjemu izvajalcu v celoti. Od neto vrednosti račun se ugotavlja intenzivnost pomoči
(primer: če je neto vrednost računa zunanjega izvajalca 3.000 EUR za svetovanje v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih
procesov, potem je najvišja možna višina pomoči 1.500 EUR, kar predstavlja 50 % intenzivnost pomoči, seveda če je račun v
celoti plačan s strani upravičenca). Opozarjamo na določilo javnega razpisa, da je najnižja možna višina subvencije 3.000
EUR, to pomeni da bo morala biti skupna vrednost vseh računov zunanjega izvajalca vsaj 6.000 EUR.
b. Do sofinanciranja upravičenih stroškov so upravičena podjetja in ne zunanji izvajalci. Upravičenci lahko v okviru javnega
razpisa pridobijo subvencijo največ do 20.000 EUR, četudi so upravičeni stroški 50.000 EUR (v tem primeru je intenzivnost
pomoči 40 %). Razlaga je podana tudi v razpisni dokumentaciji, Obrazec št. 3 (glejte opombo 17).
45. VPRAŠANJE (19.10.2016):
a. V razpisni dokumentaciji za procesni vavčer 2016/17 piše, da zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti
svetovanja – so je lahko ta dejavnost, ki sovpada s svetovanjem?: J62.010 - Računalniško programiranje
b. Ali je svetovalec lahko zaposlen pri podjetju, ki potem tudi izvede svetovalčevo storitev?
c. Če sem pravilno razumela, je v RD navedeno, da bo za dodelitev sredstev vplivala presoja glede na točkovanje. Zanima pa
me, ali lahko na presojo vpliva tudi postavitev ciljev, koliko ciljev se pričakuj in kako, na kakšen način se bo preverjalo
doseganje ciljev?
ODGOVOR (20.10.2016):
a. Ne.
b. Prijavitelji bodo morali v vlogi navesti zunanjega izvajalca in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev svetovanja opravil/i v imenu
zunanjega izvajalca. V Obrazcu št. 4, bo moral svetovalec navesti v kakšnem pogodbenem razmerju je z zunanjim izvajalcev
(pogodba o zaposlitvi / podjemna pogodba / drugo).
c. Vsi podatki, ki jih prijavitelji navedejo v vlogi in vplivajo na določitev števila točk po merilih za ocenjevanje, so za upravičence
zavezujoči (glejte tudi odgovor pri vprašanju št. 42.b.). Upravičenci bodo morali doseči tudi kazalnike, ki so navedeni v točki
III.6. razpisne dokumentacije (glejte tudi odgovor pri vprašanju št. 12.f.).
46. VPRAŠANJE (20.10.2016):
Včeraj je podjetje oddalo vlogo na javni razpis Procesni vavčer 2016/2017 in danes ugotovilo, da je v obrazcu 3 pomotoma
izpustilo na vprašanji o načrtovanih izboljšavah poslovnih procesov in kako bo operacija izboljšala konkurenčnost podjetja.
Podjetje bi želelo manjkajoče odgovore dopolniti. Ali jih lahko dopolni predno prejme vaš poziv na dopolnitev in kako mora
označiti kuverto?
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ODGOVOR (21.10.2016):
Da, lahko. Ovojnico morate opremiti z Obrazcem št. 8, na katerem namesto »NE ODPIRAJ – VLOGA« navedete »NE ODPIRAJ
– DOPOLNITEV VLOGE«. Dopolnitev posredujte preden se izteče rok za oddajo vlog (v vašem primeru je to prvi rok za oddajo
vlog).
47. VPRAŠANJE (20.10.2016):
Na javni razpis smo se prijavili z našim podjetjem, ki izpolnjuje vse pogoje sodelovanja (ob upoštevanju vseh lastniških povezav,
ki določajo velikost podjetja). Imamo pa še hčerinsko podjetje, ki je v 100 % lasti podjetja, ki se bo prijavil na razpis. Tudi to
podjetje izpolnjuje vse pogoje prijave za samostojno prijavo. Ali se lahko tudi to podjetje prijavi s svojo vlogo, kljub lastniški
povezanosti s podjetjem, ki je že oddalo vlogo na javni razpis?
ODGOVOR (21.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 32.b.
48. VPRAŠANJE (20.10.2016):
a. V okviru podjetja, preko katerega bi se radi prijavili smo izvajali projekte optimizacije procesov v javnih upravi (občine,
ministrstva). Ali se tovrstni projekti lahko tudi upoštevajo kot ustrezna referenca?
b. V okviru svojih prejšnjih služb pa sem izvajal interne projekte prenove procesov, eden od teh projektov je bil tudi financiran
s - procesnim vavčerjem 2011/2012). Ali se tovrstni projekti lahko tudi upoštevajo kot ustrezna referenca?
c. Kako bodo razdeljena sredstva med različnimi prijavnimi datumu. Ali bo po metodi kdor pride prej melje, ali boste
enakomerno razporedili sredstva na vse možne prijavne datume?
ODGOVOR (21.10.2016):
a. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 5.
b. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 41.
c. Javni razpis bo odprt do 15.2.2017 (do zadnjega roka za oddajo vlog), v kolikor pa se bodo sredstva porabila pred tem
datumom, bo javni razpis predčasno zaprt.
49. VPRAŠANJE (21.10.2016):
V zvezi z objavljenim javnim razpisom za spodbujanje precesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017: Procesni vavčer
2016/2017 (PVAV 16/17) imamo vprašanje glede izpolnjevanja razpisne zahteve glede števila zaposlenih za polni delovni čas v
podjetju.
a. Posebni pogoji za kandidiranje v točki 7.2. a) (str. 6/14) objavljenega javnega razpisa določajo zahtevo, da mora imeti
prijavitelj na lokaciji izvajanja aktivnosti operacije na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge zaposlenih
vsaj 10 oseb za polni delovni čas. Ali se pri pogoju števila zaposlenih upošteva dejansko število zaposlenih na dan oddaje
vloge, ali se za podatek upošteva uradni podatek Ajpesa, povzet iz poslovnega poročila?
b. V kolikor se za število zaposlenih na razpisu upošteva uradni podatek Ajpesa za gospodarske družbe (povzet iz izkaza
poslovnega izida), potem se vsem tistim manjšim podjetjem, ki so v letu 2016 prerasla iz mikro v malo podjetje, onemogoči
sodelovanje na tem razpisu. Ker bo Ajpes izkaz poslovnega izida za leto 2016 predvidoma izdelal šele v 1. kvartalu leta
2017, se v uradnih podatkih Ajpesa ta trenutek še vedno nahaja število zaposlenih iz leta 2015, ki pa ne zodošča
zahtevanemu številu 10-tih zaposlenih. Ker je za mlada razvojna podjetja, ki hitro rastejo in zaposlujejo nove sodelavce,
spodbujanje procesnih izboljšav ena od ključnih zadev pri njihovemu poslovanju, je kriterij števila zaposlenih, ki se ne
naslanja na podatek o dejanskemu številu zaposlenih, pač pa na eno leto star podatek o številu zaposlenih, še toliko bolj
problematičen in do njih diskriminatoren.
c. Predlagamo, da se na razpisu omogoči sodelovanje tudi tistim podjetjem, ki so v letu 2016 prešli iz mikro v fazo srednje
velikega podjetja in ki v času oddaje razpisne vloge dejansko že razpolagajo z vsaj 10-timi zaposlenimi za polni delovni čas
in ki to lahko tudi ustrezno dokažejo. V nasprotnem je lahko pogoj, da se za število zaposlenih za polni delovni čas v času
oddaje razpisne vloge upošteva le uradni podatek Ajpes-a iz letnega poročila, po našemu mnenju diskriminatoren.
ODGOVOR (25.10.2016):
a. Upošteva se dejansko število zaposlenih na dan oddaje vloge.
b. Glejte odgovor pod a. Poleg tega vas opozarjamo, da morajo prijavitelji poleg pogoja 7.2.a. izpolnjevati tudi pogoj 7.1.d., ki
se nanaša na velikost prijavitelja.
c. Glejte odgovora pod a in b.
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50. VPRAŠANJE (21.10.2016):
Zunanji izvajalec mora imeti registrirano dejavnost svetovanja – ali je torej upravičen izvajalec, ki opravlja dejavnost J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih?
ODGOVOR (25.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 12.
51. VPRAŠANJE (22.10.2016):
Zanima me, kaj v 11. točki razpisa "Procesni vavčer 2016/2017" (Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis) pomeni
stavek "Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca". Za našo kohezijsko
regijo je zapisano tudi, da je razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo: 75% / 25%. Skratka, vsebino te točke ne
razumem. Ali je to kakorkoli povezano s točko 13., kjer je naveden delež pomoči.
ODGOVOR (25.10.2016):
Ne. Za vas je pomemben podatek v točki 13 javnega razpisa.
52. VPRAŠANJE (24.10.2016):
a. Oseba, ki bo zunanji svetovalec (preko s.p.), je hkrati tudi zaposlena pri prijavitelju. Ali je tak izvajalec upravičen?
b. Zunanji izvajalec mora imeti registrirano dejavnost svetovanja kot glavno dejavnost ali je lahko to ena izmed stranskih
dejavnosti?
c. Vprašanje imamo za dodelitev točk po razpisu. Navajate, da bo največ točk, če bodo pokriti 4 procesi ali več procesov. V
prezentaciji, ki jo navajate kot pomoč v razpisni dokumentaciji za opredelitev upravičenih procesov so navedeni 4 procesi:
zaokrožene faze celotnega poslovnega procesa:
• finančno,
• nabavno,
• proizvodno in
• prodajno funkcijo.
Potem navajate funkcije (investicijska, finančna... ) Kako boste ocenjevali? Če imamo mi strokovnjaka za prodajo, vendar
bomo delali na: komunikaciji, optimizaciji prodaje, kadrovanju, zaposlitvah, organizaciji... ali bo to smatrano kot, da
obravnavamo 1 proces ali več, glede na to, da bo povezovalno pokrito vse kar je v povezavi s prodajo?
d. V podjetju bomo vzpostavili informacijski proces za obvladovanje procesov v proizvodnji (prodaja, nabava, logistika,
skladiščenje). Zunanji izvajalec nam bo tako pomagal pri vzpostavitvi informacijske tehnologije, ki bo omogočala tudi nadzor
in merjenje uspešnosti procesov. Ali je takšno svetovanje upravičeno - je torej v povezavi z računalniškim programom,
vendar se sam nakup programske opreme se izvede ločeno? Nam se zdi smiselno, da se pripravi izboljšave poslovnih
procesov v povezavi s programom, ki nam bo omogočal merjenje. Rezultat projekta bodo dokumenti, ki so navedeni kot
osnova k 1.zahtevku.
e. Ali se kot upravičeno šteje svetovanje na področju informatizacije procesov – na primer, svetovanje zunanjega izvajalca pri
oblikovanju ustrezne programske opreme, s pomočjo katere se bodo optimizirali poslovni procesi?
ODGOVOR (25.10.2016):
a. Ne.
b. Lahko je glavna dejavnost ali stranska dejavnost, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
c. Vprašanje se nanaša na delo komisije, zato vam na to vprašanje ne moremo odgovoriti.
d. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 3.
e. Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 3.
53. VPRAŠANJE (25.10.2016):
Zanima nas ali je lahko zunanjih izvajalcev več? Iz razpisne dokumentacije se namreč razume kot, da je lahko le en zunanji
izvajalec, ki pa ima lahko več svetovalcev..
ODGOVOR (28.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 12.e.
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54. VPRAŠANJE (25.10.2016):
V zvezi z razpisom Procesni vavčer imamo vprašanje in sicer ali se pri kriteriju »mala in srednja podjetja« seštevajo samo
partnerska ali povezana podjetja na območju ali s sedežem v Republiki Sloveniji, ali tudi širše torej tudi v primeru ko gre za
partnerska in povezana podjetja iz področij izven Slovenije.
ODGOVOR (28.10.2016):
Tudi širše.
55. VPRAŠANJE (25.10.2016):
Imamo vprašanje glede procesnega vavčerja.
a. Ali je pravilno da vprašanje pošljemo na naslov vavcer@spiritslovenia.si ali bi ga morali na naslov procesnivavcer@japti.si,
od kjer pa sem dobil sporočilo o nedostavljenosti.
b. Smo podjetje, ki se polega razvoja IT rešitev ukvarjamo tudi s svetovanjem na področju procesov znotraj naših strank. Med
dosedanjimi odgovori (Vprasanja_in_odgovori_25.10.2016.pdf) nisem zasledil naslednjega vprašanja oziroma naslednjega
pojasnila: V razpisnih pogojih je pod točko 8 napisan stavek: »Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s
področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2010 leta
dalje.« in naslednji stavek »Svetovalec bo moral na poziv izvajalskega organa na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s
podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer z namenom preverjanja resničnosti navedb v
omenjenem obrazcu«. Zadnji stavek je sporen saj mi pogodbe ne moremo pokazati, ker je v pogodbi »Pogodba o
zaupnosti« (NDA - non disclosure agreement), kar pa pomeni, da bi morali kršiti pogodbo s strankami. Tega pa ne moramo
narediti, ker kršimo sodelovanje. Kot alternativa smo razmišljali da bi se lahko pridobila izjava stranke, da je bila takšna
pogodba podpisana in koliko časa je veljala oziroma velja. Dodatno se lahko tudi napiše povzetek kaj je pogodba
vsebovala, oziroma če še traja, kaj pogodba vsebuje. V tem primeru se pošlje dopis našim strankam, ki dajo uraden
ogovor. Ali je to zadosti v primeru preverjanja, oziroma ali se bo to v razpisnih pogojih spremenilo.
ODGOVOR (28.10.2016):
a. Naslov je vavcer@spiritslovenia.si kot je navedeno v 29. točki javnega razpisa.
b. V kolikor svetovalec pogodbe iz razloga NDA - non disclosure agreement ne bo mogel predložiti, mora predložiti dokazila, ki
so navedena v odgovoru na vprašanje št. 57.
56. VPRAŠANJE (25.10.2016):
Ali mora imeti svetovalec, ki bo s podjetjem sodeloval preko popoldanskega s.p., podpisano kakšno pogodbo ali kakšno drugo
listino (vezano na obrazec št. 4: Vrsta pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem)? Katero možnost naj pri tej točki obrazca
označimo?
ODGOVOR (28.10.2016):
Pri tej točki se označi »drugo« in navede »samostojni podjetnik«.
57. VPRAŠANJE (26.10.2016):
Je bilo sicer že nekaj tovrstnih vprašanj, ampak bi prosili za jasen in nedvoumen odgovor. Marsikateri zunanji izvajalec oz.
svetovalec namreč po naših izkušnjah ne razpolaga s pogodbami - kot dokazilom za opravljeno referenčno storitev svetovanja.
Da pride do nekega obligacijskega razmerja, namreč skladno s slovensko zakonodajo ni nujno potrebna pogodba. Razumemo
sicer, da je za potrebe razpisa potrebno zagotoviti in predložiti nek dokument, kar pa je lahko tudi specifikacija,
ponudba/naročilnica/račun, iz katerega so razvidne reference/delo in storitve svetovalca. Prosimo pa za jasen odgovor, ali torej
kot ustrezno dokazilo za referenco veljajo zgolj in samo pogodbe? Vemo, da v kolikor ime in priimek svetovalca nista navedena
na pogodbi, ustrezajo tudi druga dokazila, kot so poročila o opravljeni storitvi s potrditvijo naročnika, izjave naročnika ipd. Ali to
pomeni, da tovrstna dokazila zadostujejo zgolj kot podporna dokazila sicer obveznim pogodbam (v Obrazcu 4 se namreč s
svojim podpisom vsak svetovalec zavezuje, da "so bile z zgoraj omenjenimi referenčnimi podjetji sklenjene pogodbe za
svetovanje s področja izboljšanja poslovnih procesov, katere bom izvajalskemu organu na njegov poziv predložil na vpogled") ali
lahko nastopajo tudi kot samostojna dokazila reference svetovalca?
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ODGOVOR (28.10.2016):
V primeru neobstoja (ali nezmožnosti predložitve – NDA, ipd.) pogodbe veljajo naslednja dokazila:
- izjava naročnika o opravljeni referenčni storitvi (iz nje mora biti razvidno: vsebina opravljene storitve, kdo je storitev opravil
(ime in priimek), obdobje v katerem je bila storitev opravljena)
in
- kopija naslednjih dokumentov: račun ali ponudba ali predračun ali naročilnica, ki se nanaša na opravljeno referenčno storitev
in
- dokazilo o plačilu referenčne storitve (iz dokazila mora biti razvidno, da je bilo plačilo dejansko izvršeno).
58. VPRAŠANJE (27.10.2016):
V 8. točki razpisa je navedeno: "Svetovalec bo moral na poziv izvajalskega organa na vpogled predložiti pogodbe , sklenjene s
podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu 4 ...". Glede na to, da pogodb z našimi naročniki ne smemo razkrivati drugim (pogodbe so
definirane kot poslovna skrivnost), me zanima ali je dovolj, da predložimo kot dokazilo pisno potrdilo reference s stani naročnika?
ODGOVOR (28.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 55.b.
59. VPRAŠANJE (27.10.2016):
Ali se na razpis Procesni vavčer 2016/2017 lahko prijavijo podjetja, ki so po velikosti razvrščena med mikro podjetja.
ODGOVOR (28.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 27.
60. VPRAŠANJE (27.10.2016):
Ali se glede dejavnosti izvajalca upošteva glavna prijavljena dejavnost ali se upoštevajo vse prijavljene dejavnosti podjetja?
ODGOVOR (28.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 52.b.
61. VPRAŠANJE (28.10.2016):
V letu 2015 smo v računovodskih izkazih imeli 12 zaposlenih. V letu 2016 pričakujemo v povprečju še povečano št. zaposlenih.
V letu 2014 pa smo po računovodskih izkazih imeli cca 9 zaposlenih. Ali naše podjetje ustreza razpisnim pogojem?
ODGOVOR (28.10.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 20.
62. VPRAŠANJE (28.10.2016):
Ali lahko prijavimo novo sistemizacijo delovnih mest kot proces izboljšave?
ODGOVOR (2.11.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 42.c.
63. VPRAŠANJE (28.10.2016):
Po slovenskih standardih smo srednje veliko podjejte. Zavezani smo reviziji, revidirani smo kot srednje veliko podjejte. Na
Ajpesu imamo oznako srednje veliko podjetje. Večinski lastnik je mednarodna korporacija. Nismo zavezani konsolidaciji, nikjer
ne nastopamo združeni z večinskim lastnikom. Nimamo nikakršnih poslovnih odnosov oz relacij z večinskim lastnikom. Ali
ustrezamo kriterijem prijavitelja?
ODGOVOR (2.11.2016):
Velikost podjetja se ne ugotavlja po slovenskih standardih, ampak na podlagi določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU (http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL ; Priloga I je na str. 70). Bodite pozorni na 3. in 6.
člen Priloge I.
64. VPRAŠANJE (28.10.2016):
Ali se za dokazovanje izkušenj lahko upošteva individualno pogodbo za poslovodno osebo?
ODGOVOR (2.11.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 41.
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65. VPRAŠANJE (30.10.2016):
Kolikor sem razbral iz razpisa, je razpis namenjen izključno podjetjem, ki bodo za izboljšave procesov poslovanja podjetja
najemale zunanje izvajalce oz. podjetja, ki se s to problematiko ukvarjajo. To pomeni, da bo namenjen pokrivanju stroškov
svetovanja.
ODGOVOR (2.11.2016):
Da.
66. VPRAŠANJE (1.11.2016):
Ali je lahko prijavitelj tudi zavod?
ODGOVOR (2.11.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 14.
67. VPRAŠANJE (1.11.2016):
a. Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis, trenutno spada med srednje velika podjetja. Junija, leta 2018 (torej po zaključku
izvajanja projekta) se načrtuje združitev z drugim podjetjem. Od trenutka združitve bo podjetje prijavitelj postalo veliko
podjetje. Ali bi bilo potrebno podjetju, če bi bilo s prijavo uspešno in bi izvedlo projekt, po združitvi potrebno vračati
subvencijo (ker ne bi izpolnjevalo pogojev, pod katerimi je pridobilo subvencijo, še predpisano obdobje po zaključku
projekta)?
b. Ali kakovost vsebine, ki je v prijavnih obrazcih navedena pod vsebinskimi vprašanji ("Opišite načrtovane izboljšave poslovnih
procesov", "Aktivnosti, ki jih bo izvedel svetovalec in bodo predmet sofinanciranja", "Ali bo imela izvedba operacije
neposredni vpliv na..." in "Kako bo operacija izboljšala konkurenčnost podjetja") sploh vpliva na oceno vloge? Iz 19 in 20
strani razpisne dokumentacije izgleda, da bo v postopku ocenjevanja samo pogledano, kateri kvadratki so označeni in koliko
alinej je navedenih pod vprašanjem »Naštejte področja poslovanja oz. poslovne funkcije na katere bo vplivala izvedba
projekta«.
c. Naj glede tega zastavim še podvprašanje, iz katerega bo lažje oceniti ali se izplača do roka za oddajo še pripravljati
natančne in kakovostne prijave ali pa gre za razpis »where speed is everything«: Ali lahko ocenjevalec npr. pod merilom 4
"širši družbeni vpliv" podeli 9,8,7,6,4,3,2 ali 1 točko in tako loči manj kakovostne prijave, v kateri so navedene nekonkretne in
minorne izboljšave, npr. "na leto bomo zaradi izboljšanja poslovnih procesov s službenih vozilom naredili 10 km manj poti in
pri montaži porabili 10 matic manj" od tiste prijave, ki predvideva konkretne in občutne izboljšave energetske in snovne
učinkovitosti?
ODGOVOR (2.11.2016):
a. Opozarjamo na 2. odstavek člena 4 Priloge I Uredbe 651/2014/EU, ki pravi: »Če podjetje na dan zaključka računovodskih
izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti iz člena 2 Priloge I Uredbe
651/2014/EU ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, malega ali mikro podjetja samo,
če se to ponovi v dveh zaporednih računovodskih obdobjih.«.
b. Način obravnave vsake vloge je opredeljen v 16. točki javnega razpisa.
c. Obrazložitev meril za ocenjevanje najdete v točki III razpisne dokumentacije.
68. VPRAŠANJE (2.11.2016):
Naša odvisna družba Odv_A d.o.o. ima 15 zaposlenih in letni promet pod 50 milijonov ter po kriteriju števila zaposlenih in
velikosti prometa oz. bilančne vsote izpolnjuje pogoje in je majhno podjetje. Zanima nas, ali se Odv_A d.o.o. lahko prijavi na
razpis za procesni vavčar in izpolnjuje pogoj velikosti tudi če je 100% povezana z materjo Mati_A d.d., ki ima 600 zaposlenih in
letni promet 100 mio?
ODGOVOR (2.11.2016):
Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 20 (glejte tudi vprašanja po št. 30, 32, 43, 63, 67).
69. VPRAŠANJE (2.11.2016):
Rad bi preveril glede števila zaposenih - če je oseba trenutno na porodniškem dopustu, ali se šteje kot zaposlena pri računanju
števila zaposlenih v preteklem mesecu za kriterij 10 zaposlenih pred prijavo?
ODGOVOR (3.11.2016):
Da.
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70. VPRAŠANJE (3.11.2016):
Ali se kot referenca za zunanjega izvajalca lahko šteje že uspešno izveden projekt z istim podjetjem, ki je sedaj tudi prijavitelj na
javni razpis?
ODGOVOR (8.11.2016):
Reference se zahtevajo pri svetovalcih in ne pri zunanjem izvajalcu. Svetovalec lahko tako referenco navede. Aktivnosti
prijavljene operacije se ne smejo prekrivati z aktivnostmi iz navedene reference, saj gre v tem primeru za nenamensko porabo
sredstev.
71. VPRAŠANJE (3.11.2016):
Ali se kot reference svetovalca štejejo tudi projekti, ki še niso zaključeni (pričeli so se izvajati npr. v letu 2015 in še trajajo?
ODGOVOR (8.11.2016):
Da, če bo lahko navedel dosežene učinke.
72. VPRAŠANJE (3.11.2016):
V posebnih pogojih za kandidiranje na razpis je zapisano, da "prijavitelj ni kapitalsko ali kakor koli drugače lastniško ali
upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem". V našem primeru je eden od predvidenih svetovalcev 1odstotni lastnik podjetja, ki se prijavlja. Ali zaradi tega ne more nastopati kot svetovalec ali se kapitalska povezanost gleda oz.
šteje v smislu povezanih podjetij (v skladu z Uredbo)?
ODGOVOR (8.11.2016):
Potrebno je upoštevati določila Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
73. VPRAŠANJE (4.11.2016):
Ali se med neupravičenimi stroški podjetja, zraven DDV-ja izbranega zunanjega izvajalca, prikažejo (štejejo) tudi drugi stroški, ki
nastanejo pri projektu, kot so:
- materialni stroški, kij za ta namen ima podjetje
- strošek dela (izguba časa, ki ga porabijo za projekt) zaposlenih delavcev, ki za to delo prejemajo redno plačo
- prejeti računi za razne storitve, povezane s projektom, ki jih v okviru tega projekta opravijo zunanja podjetja (ne izbrani
zunanji zvajalec).
ODGOVOR (8.11.2016):
Pri finančni konstrukciji upoštevajte le stroške, ki so vezani na zunanjega izvajalca in ne tudi ostalih stroškov, ki jih navajate.
74. VPRAŠANJE (4.11.2016):
Za podjetje izvajamo svetovanje, ki je podprto s temeljito študijo (ta študija je dejansko razvojno raziskovalno delo). Opravilo smo
torej dve vrsti dela, svetovanje in raziskovalno delo zato, da smo lahko ustrezno svetovali podjetju. Ali je podjetju sofinancirano
izključno svetovanje ali zraven spadajo tudi delovne naloge, ki so predmet svetovanja (raziskovalno delo)? V praksi se
največkrat srečamo, da podjetju najprej svetujemo in zaradi pomanjkanja znanja znotraj podjetja za podjetje izvedemo tudi
raziskave in razvoj. Ali lahko v takem primeru delo razdelimo na dva dela ( eno delo predstavlja svetovanje in drugo delo
raziskovalno delo) in pri tem dobimo plačilo za svetovanje (v skladu s prijavo) ter plačilo za raziskovalno delo (predmet druge
pogodbe s podjetjem)?
ODGOVOR (8.11.2016):
Na javni razpis podjetje ne more kandidirati, saj je iz napisanega razvidno, da se je svetovanje že izvedlo. Upravičeni stroški in
izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do najkasneje 15.9.2017. Raziskovalno delo ni predmet
sofinanciranja po javnem razpisu.
75. VPRAŠANJE (4.11.2016):
Podjetje ima sedež na eni lokaciji, poslovne prostore pa ima tudi v 200m oddaljenem objektu, ki ima uradno drug naslov (vendar
na tem naslovu ni uradno registrirane poslovne enote podjetja). Ali se lahko projekt izvaja na tej drugi lokaciji?
ODGOVOR (8.11.2016):
Lokacija izvajanja aktivnosti operacije je lahko sedež prijavitelja ali poslovna enota / podružnica prijavitelja (sedež / poslovna
enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register).
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76. VPRAŠANJE (4.11.2016):
Sestankov z zunanjim izvajalcem se mora udeleziti vsaj polovica vkljucenih - ali se tukaj gleda samo projektna ekipa, ki jo
sestavljata minimalno dva clana, ali celotno stevilo vkljucenih v projekt v podjetju?
ODGOVOR (8.11.2016):
Na sestankih z izbranim/i svetovalcem/i mora biti prisotna vsaj polovica članov projektne skupine.
77. VPRAŠANJE (7.11.2016):
Imel bi še eno dodatno vprašanje glede števila zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju (mi namreč načrtujemo različne delavnice
za vodstvo in zaposlene na področju proizvodnega procesa): Ali je potrebno, da je na vsakem sestanku ciljno število zaposlenih
zapisanih v merilih ali se bo gledalo skupno število, zaposlenih, ki bodo vključeni v različne aktivnosti tekom celotnega trajanja
operacije?
ODGOVOR (8.11.2016):
Gledalo se bo skupno število zaposlenih, ki bodo sodelovali na sestankih s svetovalci tekom celotnega trajanja operacije. Kdo od
zaposlenih se bo udeležil sestankov, bo potrebno poimensko poročati (glejte obrazec »Zapisnik o sestankih s svetovalci«, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije).
78. VPRAŠANJE (11.11.2016):
Vsebina svetovanja je do 2000 znakov, s presledki ali brez?
ODGOVOR (17.11.2016):
Brez presledkov.
79. VPRAŠANJE (11.11.2016):
Zanima me, ali glede na število prejetih vlog za 1. rok javnega razpisa Procesni vavčer 2016/17 pričakujete, da se bo izvedel tudi
2. rok, ki je 8. decembra? Radi bi vsak okvirno vedeli, ali rok bo zaradi stroškov in časa, ki jih bo podjetje namenilo pripravi vloge
in prijavi na razpis.
ODGOVOR (17.11.2016):
Ker smo v fazi pregledovanja vlog prejetih na 1. rok, na vaše vprašanje še ne moremo odgovoriti. Šele ko bomo zaključili s
podpisovanji pogodb z izbranimi upravičenci, bomo vedeli ali so sredstva še na voljo ali ne.
80. VPRAŠANJE (14.11.2016):
Podjetje je 11.11.2016 spremenilo obstoječo glavno dejavnost A (02.400 Storitve za gozdarstvo) za dejavnost B (16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa). Podjetje stalno opravlja obe navedeni dejavnosti. Ali izpolnjuje osnovne pogoje za
kandidiranje na razpis, če izpolnjuje vse ostale pogoje?
ODGOVOR (17.11.2016):
Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja 7.1.b. se upošteva glavna dejavnost prijavitelja.
81. VPRAŠANJE (17.11.2016):
a. Ali mora svetovalec imeti v nazivu delovnega mesta »svetovalec…« ali je dovolj, če ima te naloge (svetovanje) v opisu, sicer
drugače imenovanega delovnega mesta?
b. Ali mora svetovalno podjetje v katerem je zaposlen svetovalec in ima tudi registrirano dejavnost svetovanja, imeti pri
referenčnih projektih sklenjene pogodbe izključno za svetovanje, ali zadostuje, če je svetovanje del
implementacije novega krovnega informacijskega sistema, s katerim se procesi v podjetju naročnika digitalno preobrazijo, pri
čemer je za njegovo implementacijo potrebna izvedba posnetka stanja, svetovanje pri optimizaciji poslovnih procesov in na
koncu priprava informacijske podpore tako optimiranim procesom. Posledično uvedba takega sistema obsega veliko
svetovalnih storitev, čeprav to v pogodbi ni izrecno navedeno.
ODGOVOR (18.11.2016):
a. Javni razpis ne opredeljuje kakšen naziv mora imeti svetovalec na delovnem mestu.
b. Iz predmeta pogodbe in iz narave stvari mora biti razvidno, da vključuje tudi svetovanje, čeprav navedba »svetovanje« ni
vključeno v poimenovanje referenčne pogodbe. O ustreznosti reference odloča komisija v vsakem primeru posebej.
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82. VPRAŠANJE (17.11.2016):
Koliko vlog ste približno prejeli na prvi rok?
ODGOVOR (18.11.2016):
Na prvi rok smo prejeli 171 vlog.
83. VPRAŠANJE (18.11.2016):
Ali se lahko izvajalec menja pred podpisom pogodbe, če dobimo vlogo odobreno – seveda s pogojem, da ima reference?
ODGOVOR (22.11.2016):
Ne.
84. VPRAŠANJE (22.11.2016):
Kdaj predvidevate z podpisovanjem pogodb za izplačilo oziroma ali bo to pred 8.12?
ODGOVOR (29.11.2016):
Postopek pregledovanja vlog še ni zaključen, zato na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti. V skladu z določi javnega razpisa
so prijavitelji o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od izteka posameznega roka za oddajo vlog,
na katerega oddajo vlogo.
85. VPRAŠANJE (29.11.2016):
Zanima me ali svetovalec, ki je zaposlen od leta 2016 v podjetju, katero bo v vlogi zunanjega izvajalca, lahko navede/uporabi
prejšnje reference podjetja, npr. od leta 2012, 2013, 2014,..?
ODGOVOR (2.12.2016):
Ne. Prosimo, preberite si tudi odgovor pod vprašanjem z zaporedno št. 12.b.
86. VPRAŠANJE (29.11.2016):
Zanima me, ali je objavljen katalog zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri razpisu in imajo za to vse ustrezne reference?
ODGOVOR (2.12.2016):
Ne.
87. VPRAŠANJE (30.11.2016):
Prosimo za podrobno informacijo o materialni in kazenski odgovornosti svetovalca za resničnost podatkov v obrazcu o
referencah? Ni problem, da svetovalec podpiše, da je odgovoren za resničnost podatkov, saj so podatki, ki jih bo navedel
resnični. Obrazec je očitno pisan za samostojne svetovalce. Za svetovalca, ki je le zaposlen v d.o.o. pa je druga alinea
problematična:
- svetovalec v našem primeru ni s.p., da bi sam jamčil za to, da so bile sklenjene pogodbe o svetovanju za izboljšavo poslovnih
procesov ter da jih bo dal na vpogled. To je v domeni d.o.o.-ja, kjer je svetovalec zaposlen in odgovorne osebe pri d.o.o.-ju.
Svetovalec se ne more kar sam odločiti, da bo dal v vpogled pogodbo delodajalca in za to jamčiti s podpisom.
Zato se svetovalec dejansko ne more podpisati pod tako klavzulo.
Ali je možna sprememba obrazca v tem smislu, da poda odgovorna oseba izjavo, da bo d.o.o. pokazal pogodbe in ne
svetovalec. Svetovalec pa se seveda brez težav podpiše pod to, da so podatki o referencah resnični.
ODGOVOR (2.12.2016):
Svetovalec naj v Obrazec št. 4 navede tiste podatke, pod katere se lahko podpiše. Prosimo, preberite si tudi odgovore pod
vprašanji z zaporedno št. 8.b., 12.b., 55.b., 57.
88. VPRAŠANJE (1.12.2016):
Pripravljamo prijavo na razpis z rokom 8. 12. 2016. Zanima me, ali mora na ta dan prijava že prispeti na vaš naslov, ali je v redu,
če jo ta dan priporočeno oddamo na pošti.
ODGOVOR (2.12.2016):
V redu je, če jo na ta dan oddate priporočeno na pošto.
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89. VPRAŠANJE (2.12.2016):
Zanima me ali je lahko svetovalec lastnik in direktor podjetja, ki je v vlogi zunanjega izvajalca?
ODGOVOR (6.12.2016):
Da.
90. VPRAŠANJE (5.12.2016):
V zvezi z obrazcem št. 4 REFERENCE SVETOVALCA me zanima, kaj v primeru, če je zunanji izvajalec Avstrijsko podjetje in je
svetovalec nemško govoreč, kakšen je postopek izpolnitve in podpisa Obrazca št. 4, ki je v slovenskem jeziku?
ODGOVOR (6.12.2016):
V skladu s 15. točko javnega razpisa mora biti vloga pripravljena v slovenskem jeziku.
91. VPRAŠANJE (4.1.2017):
Glede na to, da smo stopili v novo leto, se je pojavilo vprašanje kako izpolniti bilančne podatke prijavitelja, saj predstavlja tekoče
leto leto 2017, vendar zaključni računi za 2016 še niso pripravljeni. Torej, ali vpišemo primer A ali B?
PRIMER A

BILANČNI PODATKI PRIJAVITELJA
Leto (n = tekoče leto, n-1 = preteklo
leto, …)
Povprečno število zaposlencev na
podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju:
Sredstva (aktiva) (v €):
Čisti prihodki od prodaje (v €):
Dodana vrednost (v €):
Dodana vrednost na zaposlenega (v €):

n-1
2016

n-2
2015

n-3
2014

0

xy

xy

0
0
0
0

xy
xy
xy
xy

xy
xy
xy
xy

PRIMER B

BILANČNI PODATKI PRIJAVITELJA
Leto (n = tekoče leto, n-1 = preteklo
leto, …)
Povprečno število zaposlencev na
podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju:
Sredstva (aktiva) (v €):
Čisti prihodki od prodaje (v €):
Dodana vrednost (v €):
Dodana vrednost na zaposlenega (v €):

n-1
2015

n-2
2014

n-3
2013

xy

xy

xy

xy
xy
xy
xy

xy
xy
xy
xy

xy
xy
xy
xy

ODGOVOR (5.1.2017):
Primer B.
92. VPRAŠANJE (5.1.2017):
Prijavili smo se na prvi rok javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij in dobili žal negativni odgovor z
utemelitvijo da sodi naše podjetje med mikro podjetje. Res smo imeli v letu 2014 zgolj 8,92 zaposlenih, vendar naše podjetje
zelo uspešno raste danes imamo zaposlenih 20 sodelavcev in planiramo v letu 2017 2100000 prometa. Torej je naša stopnja
rasti iz leta 2015 v 2016 34% in iz leta 2016 v 2017 23% rast. Z tehnološko in poslovno prenovo lahko to rast še bistveno
povečamo. Zato smo resnično zainteresirani za izvajanje prenove podjetja s pomočjo razpisanih subvencijskih sredstev. Radi bi
se prijavili na 3 razpisni rok ker upamo da boste pri reševanju našega projekta upoštevali podatke iz leta 2015 in 2016. V teh
letih je podjetje že doseglo zadosten obseg, po vseh kriterijih da sodi med mala podjetja. Lepo vas prosimo za potrditev, da se
lahko prijavimo na tretji rok. Žal bilanca za leto 2016 še ne bo objavljena v ajpesu, vendar je pri nas že narejena.
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ODGOVOR (6.1.2017):
Priloga I Uredbe 651/2014/EU, po kateri se ugotavlja velikost prijavitelja, v 4. členu določa, da so podatki glede števila
zaposlenih in finančnih zneskov podatki, ki se navezujejo na zadnje potrjeno računovodsko obdobje in se izračunajo na letni
osnovi. Podatki se upoštevajo od datuma zaključka računovodskih izkazov. Nadalje je navedeno, da če podjetje na dan
zaključka računovodskih izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti iz člena
2 Priloge I Uredbe 651/2014/EU ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, malega ali mikro
podjetja samo, če se to ponovi v dveh zaporednih računovodskih obdobjih.
V kolikor že imate potrjene računovodske izkaze za leto 2016, jih priložite k vlogi. Računovodski izkazi se bodo morali ujemati s
kasneje objavljenimi v bazah AJPESa (ujemati se bodo morali tisti podatki, ki vplivajo na določitev velikosti prijavitelja v skladu z
določili Priloge I Uredbe 651/2014/EUR: št. zaposlenih (povprečno št. zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju), letni promet (čisti prihodki od prodaje), bilančna vsota (sredstva oz. obveznosti)). Prosimo, preberite si tudi 25. točko
javnega razpisa (»Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti«).
93. VPRAŠANJE (16.1.2017):
Zanima me, ali se kot zaposlene osebe v podjetju lahko šteje tudi s.p.-je, ki delajo za podjetje, ki se želi prijaviti na razpis, ali gre
samo za redno zaposlene?
ODGOVOR (18.1.2017):
Gre samo za redno zaposlene.
94. VPRAŠANJE (30.1.2017):
a) Zasledila sem razpis za povračilo 50% stroškov za uvajanje ISO standardev (ISO 9001, ISO 14001, SCC*).
b) Zanima me, ali lahko naredimo certifikat za »xxx s.p.« in potem je v tej "mreži" oziroma kot skupina po ZGD, zajeto še
podjetje »yyy d.o.o.«?
ODGOVOR (31.1.2017):
a) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, in sicer svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih
procesov. Komisija bo pri pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
b) Ne. Vsako podjetje mora na javni razpis kandidirati s svojo vlogo. Glede upravičenih stroškov glejte prejšnji odgovor.
95. VPRAŠANJE (3.2.2017):
Na nas se je obrnilo podjetje iz vzhodne kohezijske regije ,ki je dobili odobrena sredstva v prvem razpisnem roku. Vendar na nek
način niso zadovoljni z začetkom dela zunanjega svetovalca. Zato sprašujejo: če ne podpišejo predložene pogodbe za vavčer ,
ali se lahko prijavijo še 1x (na zadnji rok) z drugim svetovalcem. Ker nisem nikjer zasledil kakega pojasnila povezanega s tem,
se obračam na vas , kakšna so pravila v takih primerih?
ODGOVOR (7.2.2017):
Ne, saj je med pogoji za kandidiranje navedeno, da lahko prijavitelj na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo (pogoj
7.2.g).
96. VPRAŠANJE (6.2.2017):
V projektno ekipo sta vključeni : X (izvršna direktorica) in Y (direktorica korporativnega komuniciranja). Y je zunanja sodelavka, X
pa izvršna direktorica – zadostuje to za pogoj vključitve vodstvenega kadra ali je potrebno vključiti še direktno lastnike podjetja?
ODGOVOR (7.2.2017):
Projektna skupina mora biti sestavljena vsaj iz dveh članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini mora sodelovati tudi
predstavnik vodstva upravičenca. Oseba X zadosti pogoju vključitve vodstvenega kadra, oseba Y pa ne, saj ni zaposlena pri
upravičencu. Upravičenec bo moral v projektno skupino imenovati vsaj še eno zaposleno osebo.
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