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JAVNA AGENCIJA

Na podlagi Uredbe (EU) St. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 skupnih dolocbah 0 Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podezella in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo, 0 splosnih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo ter 0 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) st. 1083/2006 (UL L
st. 347 z dne 20. 12.2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) st. 1301/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj in 0 posebnih dolocbah glede cilja »nalozbe za rast in
delovna mesta« ter 0 razveljavitvi Uredbe (ES) st. 1080/2006 (UL L st. 347 z dne 20. 12.2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) st.
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 0 financnih pravilih, ki se uporabljajo za splosni proraeun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) st. 1605/2002 (UL L st. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona 0 integriteti in preprecevanju
korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 - uradno preclsceno besedilo), Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS 11/11-UP8, 14/13 - popr.,
55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), Proracuna Republike Siovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, st. 96/15 in 80/16),
Zakona 0 izvrsevanju proraeunov Republike Siovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, St. 80/16 in 33/17), Pravilnika 0 postopkih
za izvrsevanje proracuna Republike Siovenije (Uradni list RS, st. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe 0 porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj nalozbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, st. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 - popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Siovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014-2020, st. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10.2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 -2020, st. CC12014S116MAOP001,z dne 11.12.2014 in s spremembe z dne 29.7.2016, Zakona 0 podpornem
okolju za podietnistvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, st. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije
Republike Siovenije za spodbujanje podietnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, st. 93/15),
Spremembe Programa dela Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije s financnim nacriorn za leto 2017 in Programa dela s financnim naCrtomJavne agencije Republike Siovenije za spodbujanje
podiemistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6.
6.2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21.6.2017, st. 302-170/2016/59 (v
nadaljevanju Program SPIRIT Siovenija), Sporazuma 0 nacinu izvajanja nalog izvajalskega organa med ministrstvom in agencijo st.
303-7/2016/6 z dne 9. 5. 2016 in Pogodbe SPIRIT 2018/SJM-DM 0 izvajanju n financiranju javnega razpisa za sofinanciranje
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, izdajam

SKLEP 0 zacetku postopka
javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

1. Predmet in namen javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravicenih stroskov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravicenih stroskov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
povecan rnoznost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povecaf rnoznosf poslovnega sodelovanja
podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurencnost in stopnjo internacionalizacije le-teh.

2. Vodja javnega razpisa

Za vodjo javnega razpisa se imenuje Tatjana Dokl.

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

Vodja javnega razpisa je predsednikl-ca komisije za izvedbo javnega razpisa.
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3. Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
Tatjana Ookl, predsednica,
Dasa Avsec, clanica, namestnica predsednice,
mag. Maja Znidarsic, clsnlca s pravnimi znanji.

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovorna za:
izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije,
pravilni postopek odpiranja vlog ter vodenje zapisnika,
ugotavljanje formalne popolnosti vlog in preverjanje izpolnjevanja pogojev,
izvedbo dopolnjevanja vlog,
strokovni pregled ocenjevanje in sprejem koncne ocene vlog.
obravnavo morebitnih pritoib na prvi stopnji.

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

Predsedniku in clanom komisije se zagotovi dostop do skupne mape javnega razpisa. Pray tako se jim omogoci vpogled velektronsko
bazo dokumentarnega gradiva tega javnega razpisa.

4. Obveznosti predsednika in clanov komisije:

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

5. Okvirna visina razpisanih sredstev:

Okvirna skupna vislna sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znasa najvec 1.900.000,00 EUR (milijon
devetsto fisoc evrov), in sicer 1.600.000,00 EUR (milijon sesto tiso evrov 00/100) v letu 2018 in 300.000,00 EUR (tristo tsoc evrov
00/100) v letu 2019, in sicer iz evidencneqa projekta (sifra: 1541-15-0006, naziv: Razvoj poslovnih modelov za MSP) ter naslednjih
postavk po naslednji predvideni dinamiki, ki se lahko spremeni glede na dejanske zahtevke.

PP KOHEZIJSKA 2018 2019 SKUPAJREGIJA
160067 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20- V-EU Vzhodna Siovenija 1.088.000,00 204.000,00 1.292.000,00
160069 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU Zahodna Siovenija 512.000,00 96.000,00 608.000,00
SKUPAJ 1 1 1.600.000,00 300.000,00 1.900.000,00

Razmerje med namenskimi sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeleibe za sofinanciranje operacij je za programsko
obmocje Kohezijska regija zahodna Siovenija: 70% EU : 30% SLO in za programsko obmoeje Kohezijska regija vzhodna Siovenija:
75% EU : 25% SLO. Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na stevllo, vrednost in letno
financno dinamiko izbranih projektov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega skiada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru OP EKP 14-
20.

Vrociti:
• vodji javnegarazpisa(arhiv),
• clanorn komisijepoe-posfi,
• OPKZ

mag. Gorazd Mihelic
direktorI~<
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