Javni razpis
»DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 1«
Datum: 4.1.2017
1. Razpis "DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1” kot enega od
splošnih pogojev navaja, da podjetja kot prijavitelji" niso za isti namen pridobila
sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih
prora
virov”.
Zanima kaj v tem primeru definira “isti namen”?
Odgovor 1:
Izdelava iste študije izvedljivosti.

2. Tuji partner bo v primeru pridobitve sofinanciranja ustanovil podružnico v RS, kjer
bo zaposlil eno osebo. Na matičnem
mati nem podjetju ima zaposlenih 5 oseb. Ali je delo teh 5
oseb na našem projektu tudi upravičen
upravi en strošek ali le delo ene zaposlene osebe na
podružnici v RS?
Odgovor 2:
Upravičeni
eni so stroški izdelave študije izvedljivosti, ki bodo (kot izhaja iz metodologije
izračuna
una pavšalnega zneska) povrnjeni v obliki pavšalnega zneska v višini 35.000 €, ne glede
na to, koliko oseb bo študijo pripravljalo. V kolikor upravičenec/-ci
upravi
ci v celoti
cel ne doseže(jo)
fizičnega zaključka
ka operacije (izdelave študije izvedljivosti), pavšalni znesek ne bo izplačan.
izpla
Upravičencem
encem pri tem ni potrebno dejansko nastalih stroškov in izdatkov dokazovati z
dokazili (torej ni referenc na posamezne finančne
finan
spremne dokumente za izdatke).
izdatke) Morajo pa
hraniti ustrezne evidence in drugo podporno dokumentacijo, da dokažejo, da se ustrezne
naloge ali deli operacije, kot so opisani v prijavnem obrazcu, pravilno izvajajo in zagotoviti,
da bo podporna dokumentacija kot tudi končni
ni rezultat na voljo v primeru preverjanj, revizij.

3. Zanima me, ali je lahko naziv operacije enak kot je bil naslov prijave za SME

instrument na evropski ravni?
Odgovor 3:
Da.

4. Ali pri nazivu operacije uporabimo angleški naslov ali ga prevedemo v slovenščino?
slovenš
Ali lahko naslov nekoliko korigiramo, čee ga prevedemo v slovenski jezik?
Odgovor 4:
Naziv operacije lahko izberete sami; pomembno pa je, da prijavljate isto operacijo, za katero
ste v okviru prijave na razpis SME Instrument s strani Evropske komisije prejeli certifikat

»Pečat odličnosti«.
nosti«. Nobena sprememba operacije v času
asu med prijavo operacije
oper
na Evropsko
komisijo in prijavo na javni razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1 ni sprejemljiva.

5. Ali je potrebno izkazovanje zaprte finančne
finan ne konstrukcije podpreti s podatki ali
dokazili? Čee da, s katerimi podatki ali dokazili ter kdaj jih je potrebno predložiti?
Odgovor 5:
Ne, prijavitelj se zaveže z izjavo, da so sredstva za zaprtje finančne
finan ne konstrukcije v celoti
zagotovljena.

6. Ali je, poleg kratke obrazložitve uvrstitve operacije v prednostno področje
podro
S4
(Obrazec 1: Prijavni obrazec, razdelek:
elek: 1. Osnovni podatki), potrebno obrazložitev
operacije v prednostno področje
podro
S4 utemeljiti tudi s podpornimi dokumenti ali
dokazili? Čee je potrebno, s katerimi?
Odgovor 6:
Ne; potrebna je zgolj kratka obrazložitev uvrstitve operacije v prednostno področje
podr
S4 v
prijavnem obrazcu.

7. Katere podatke in v kakšni obliki bo podatke potrebno dostavljati agenciji za namen
letnega poročanja
anja o doseganju kazalnikov učinka,
u inka, ki so navedeni v Prilogi I Uredbe
1301/2013/EU?
Odgovor 7:
V okviru kazalnikov učinka
inka bo agencija
a
zbirala
birala podatke o številu podjetij, ki bodo prejela
podporo (sofinanciranje po predmetnem razpisu).

8. Na koliko posameznih rokih za odpiranje vlog je upravičena
upravi ena kandidatura z istim
projektom, čee se projekt na predhodnem roku ni uvrstil, glede na točke
to
in
razpoložljiva sredstva, na seznam projektov izbranih za sofinanciranje?
Odgovor 8:
Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira le z enim projektom. Posamezno podjetje
lahko sodeluje le z enim projektom faze 1 v vsakem trenutku, bodisi v vlogi samostojnega
prijavitelja bodisi partnerja ali vodilnega konzorcijskega partnerja. Če se na predhodnem
odpiranju s projektom ni uvrstil v sofinanciranje, lahko z istim projektom ponovno poskusi na
naslednjem odpiranju.

9. Ali je potrebno prevod povzetka v slovenski jezik podpreti z dokazilom o istovetnosti
prevoda z izvornim besedilom, ki ga izda certificiran ponudnik prevajalskih storitev?
Odgovor 9:
Ne.

10. Prijavljamo se na razpis SME 1 in sicer nas za pripravo in načrtovanje
na rtovanje informativno
zanima naslednje;; "Dopolnjevanje SME Instrumenta določi
dolo i poenostavljena oblika
oz. pavšalni znesek za njeno izdelavo, in sicer 35.000 EUR."
Zanima nas, ali gre za znesek brez DDV, ali se na določeno
dolo eno vsoto upošteva tudi
DDV?
Odgovor 10:

Kot je razvidno iz RD, gre za pavšalni znesek, določen
dolo en na podlagi metodologije, razvidne iz
poglavja IV. RD, in ne za dejansko nastale stroške.
stroške
Več informacij najdete na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila
skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-oupravicenih-stroskih-1-02.pdf
02.pdf

