
Informativni dan
Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev 

subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v 
letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«

14. november 2016 

Velika sejna dvorana Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok Beniger, Irena Meterc

SPIRIT Slovenija

Mag. Petra Fras

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru 

Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in 

spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.



Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja vzpostaviti 

standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, 

razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Cilj javnega razpisa je prepoznanih 370 novih poslovnih idej in inkubacija 

160 novih podjetij.

Predmet javnega razpisa
Dodelitev finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, 

opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih 2016 in 2017. 

Javni razpis je razdeljen v tri sklope in sicer:

Sklop 1: Tehnološki parki,

Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,

Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.
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Potencialni prijavitelji
Subjekti, ki so najkasneje na dan pred objavo javnega razpisa 

(27.10.2016), kot tehnološki parki, podjetniški inkubatorji ali univerzitetni 

inkubatorji vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja.

Izpolnjujejo vse Splošne pogoje ter dva posebna pogoja iz točke 5. 

javnega razpisa.

Obdobje upravičenosti
Od dneva oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2017

Pomembno:
Pred začetkom operacije ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča 

zaveza za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru potrjene 

operacije.
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Regija izvajanja
Operacija se mora v celoti izvajati v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji 

(vse aktivnosti). Regija se določa glede na sedež subjekta.

Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 3.200.000,00 EUR in sicer 

2.700.000,00 EUR v letu 2017 in 500.000,00 EUR v letu 2018 (za izplačilo 

izvedenih aktivnosti od 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017).

Maksimalne višine sofinanciranja po sklopih
Sklop 1: Tehnološki parki največ do 380.000,00 €,

Sklop 2: Podjetniški inkubatorji največ do 140.000,00 €,

Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji največ do 240.000,00 €. 

SPIRIT ima možnost korekcije višine predlaganih finančnih načrtov pred 

izborom z namenom uravnotežene podpore vsem subjektom.
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Realizacija pogodbe
Realizacija nad 90% vseh aktivnosti – ni pogodbene kazni.

Realizacija nad 80 % do vključno 89,99 % vsake aktivnosti – pogodbena 

kazen v višini nerealizirane pogodbene vrednosti te aktivnosti.

Realizacija manj kot 80% - odstop od pogodbe in vračilo vseh že prejetih 

sredstev.

Možnost spremembe potrjenega akcijskega in 
finančnega načrta
Do skupne višine 20% - 1x v času trajanja pogodbe
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Upravičeni stroški

Stroški  dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (1)
*povezani z izvedbo operacije

* določeni s standardno lestvico stroška na enoto

* zaposleni pri upravičencu za polni delovni čas in

* razporejeno na delovne naloge po tem javnem razpisu.

Vrednost enote urne postavke 11,00 EUR – velja enako za vse 

upravičence
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Stroški  dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (2)

Pomembno: direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist, ipd. – največji 

možni obseg na projektu znaša 90% delovne obveznosti

Nove zaposlitve so možne. V akcijski in finančni načrt se vpiše »nova 

zaposlitev«

Pogoj: izpolnjevanje kadrovskih pogojev navedenih v Pravilniku o vodenju 

evidence subjektov inovativnega okolja – velja enako za vse ostale 

zaposlene, ki jih želite uveljavljati na projektu!

Dokazila ob prvem poročanju.
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Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, 

največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji (A1 – C9).

Dokazila navedena v razpisni dokumentaciji. Del dokumentacije bo 

pregledan na preverjanju na terenu.

Ure priprav zunanjih izvajalcev niso predmet sofinanciranja.

Pomembno : Naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih 

tržnih pogojih.

Posredni stroški za izvajanje operacije
Pavšal v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih.

(stroški elektrike, ogrevanja, telefonov, amortizacije, ipd.)

Posrednih stroškov se neposredno NE DOKAZUJE.
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Obveščanje in informiranje javnosti
Upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU 

Navodila OU na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 

Pomembno: vsakokratna pogodbena kazen v višini 2% pogodbene 

vrednosti operacije.

Rok za oddajo vlog – POZOR!
Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

a) osebno na SPIRIT do 28.11.2016 med 9:00 – 13:00h

b) navadna pošta – do 28.11.2016 fizično prispetje na SPIRIT

c) priporočeno – poštni žig 28.11.2016 23:59h

Zaprta ovojnica opremljena z Obrazcem 8: Oddaja vloge
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Odgovori na vprašanja
Dostopni na spletni strani SPIRIT Slovenija

Zastavljena najkasneje do 18.11.2016. Kasneje zastavljena vprašanja ne 

bodo odgovorjena.

Merila

MERILA
ŠTEVILO 

TOČK

1. OCENA KAKOVOSTI IN IZVEDLJIVOSTI OPERACIJE 30 točk

2. IZVEDLJIVOST IN FINANČNA VZDRŽNOST OPERACIJE 20 točk

3. ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV S POUDARKOM NA ENAKIH MOŽNOSTIH 10 točk

4. MEDNARODNA PARTNERSTVA 15 točk

5. ŠTEVILO INKUBIRANIH PODJETIJ NA DAN 31. 12. 2015 15 točk

6. OBMEJNO PROBLEMSKO OBOMOČJE 10 točk
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Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov, ki so že bili ali bodo povrnjeni drugje ni 

dovoljeno.

Če je namerno je goljufija.

Tudi v primeru standardne lestvice stroška na enoto.

V primeru, da je oseba 100% razporejena na operacijo in vse ure v celoti 

opravi na operaciji NE MORE uveljavljati stroška dela na drugem projektu 

(ne upoštevajo se niti nadure, ipd.).

Enako velja za aktivnosti. Aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja drugih 

projektov (lokalni, regionalni, čezmejni, bilateralni, ipd.) NE MORETE 

uveljavljati v okviru te operacije (logotipi, ipd.).
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Pomembno (1):
Finančni načrt, ki je bil prvotno objavljen je vseboval napake pri kontroli. 

Uporabite popravljenega (ver. 4.11.2016).

Prav tako je napaka pri spremnem tekstu  (RD, str. 45) za izpolnitev 

finančnega načrta, kjer je navedeno, da je potrebno aktivnosti vnesti 

ločeno za 2 leti. Aktivnosti vnašate Finančni načrt enovito za celotno 

obdobje skupaj.

Inkubiranci – Obrazec 5: Seznam inkubirancev. Bodite pozorni na podan 

pogoj katere inkubirance bomo upoštevali.

Elektronski nosilec podatkov – celotna vloga

Vse informacije glede poročanja in vnosa listin v ISARR2 bodo 

posredovane po podpisu pogodb.
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Pomembno (2):
Določila informiranja in obveščanja do podpisa pogodb o sofinanciranju.

Oblikovanje promocijskih materialov z uporabo določil informiranja in 

obveščanja. Enako velja za oznake Ministrstva in agencije.

Napitki in prigrizki na dogodkih v okviru materialnih stroškov dogodka.

Administrativna dela zaposlenih niso predmet sofinanciranja. Predmet 

sofinanciranja je le izvajanje aktivnosti od A1 – A11, B1 – B8 in C1 – C9.

Posamezniki iz ciljnih skupin se lahko vključujejo v več aktivnosti. Ni 

omejitev.

V obrazcih se izpolnjuje le vijolično obarvana polja.
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Dodatne informacije:

zgolj elektronska pošta: sio@spiritslovenia.si

s pripisom  »Vprašanje SIO 2016-2017«

najkasneje poslana na dan 18.11.2016.
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