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Stevilka: 303-1-0/2017/l

Na podlagi Uredbe (EU) 51.1301/2013 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 rnesta« ter 0 razveljavitvi Uredbi (ES) 51.1080/2006 (UL L 51.
347 z dne 20.12.2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU), Uredbe (EU) 51.1303/2013 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 podezelja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi5tvo, 0 splosnih
dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribi5tvo ter 0 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 51.1083/2006 (UL L 51.347 z dne 20.12.2013, str. 320; v nadaljevanju:
Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU, Euratom) 51.966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 0 flnancnih
pravilih, ki se uporabljajo za splosni proracun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 51.1605/2002 (UL L 51.298 z dne
26. 10. 2012, str. 1), Uredbe Komisije (EU) 51.651/2014 z dne 17. junija 2014 0 razglasitvi nekaterih vrst pornoci za zdruzljive z
notranjim trgom pri uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe (UL L 51.187 z dne 26.6.2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 51. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 0 podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) 51.
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predlozitev nekaterih informacij Komisiji ter 0 podrobnih pravilih za
izmenjavo informacij med upravicenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredni5kimi organi (UL L
51.286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 51.215/2014 z dne 7. marca 2014 0 dolocitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) 51. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 0 skupnih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podezelia in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribistvo, 0 splosnih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo v zvezi z metodologijami za dolocitev podpore ciljem na podrocju podnebnih
sprememb, dolocitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspesnosf ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in
investicijske sklade (UL L 51.69 z dne 8.3.2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 51.123212014z dne 18.
novembra 2014 0 spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 51.215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) 51.508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta ter 0 popravku Izvedbene uredbe (EU) 51.215/2014 (UL L 51.332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 51.821/2014 z dne 28. julija 2014 0 pravilih za uporabo Uredbe (EU) 51.1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, porocania 0 financnih instrumentih,
tehnicnih znaeilnosf ukrepov obve5canja in komuniciranja za operacije ter sistema za belezenie in shranjevanje podatkov (UL L 51.
223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 0 dolocitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) 51.1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za porodlo 0 napredku, predlozitev informacij
o velikem projektu, skupni akcijski nacrt, porocila 0 izvajanju za cilj "nalozbe za rast in delovna mesta", izjavo 0 upravljanju, revizijsko
strategijo, revizijsko mnenje in letno porocilo 0 nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroskov in koristi, in v
skladu z Uredbo (EU) st. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za porocila 0 izvajanju za cilj .evropsko
teritorialno sodelovanje" (UL L 51.38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), Delegirane Uredbe Komisije (EU) 51.480/2014 z dne 3. marca 2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) 5t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 0 skupnih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podezelia in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribistvo ter 0 splosnih doloebah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnemskladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi5tvo (UL L 51.138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), Delegirane Uredbe Komisije (EU) 51.
522/2014 z dne 11. marca 2014 0 dopolnitvi Uredbe (EU) 51.1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili
o nacelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na podrocju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za
regionalni razvoj (UL L st 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejne v skladu s
149. in 150. clenorn Uredbe (EU) 51.1303/20130 skupnih dolocbah, Zakona 0 integriteti in preprecevanji korupcije (Uradni list RS,
51.69/11 - uradno precisceno besedilo), Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/11 - uradno precisceno besedilo, 14/13-
popr., 101/13,55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), Proracuna Republike Siovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, 51.96/15
in 80/16), Zakona 0 izvr5evanju proracunov Republike Siovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 51.80/16), Pravilnika0 postopkih
za izvr5evanje proracuna Republike Siovenije (Uradni list RS, 51.50107, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3113 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, 5t. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 - popr.), Partnerskega sporazuma med Siovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014-2020, 51.CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, st. CCI 2014S116MAOP001,z dne 4.7.2016, Sheme drzavne pornoci »Program izvajanja financnih
spodbud MGRT - RRI (51.priglasitve: BE01-2399245-2015111,datum potrditve sheme: 5.5.2016 (redakcijski popravek: 4.11.2016);
trajanje sheme: 31.12.2020), Sklepa 0 ustanovitvi Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetni5tva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 51.93/15), Programa dela s financnim nacrtom Javne agencije
Republike Siovenije za spodbujanje podjetni5tva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, ki ga je sprejel
Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9.2.2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje
dne 23.2.2016,51. 302-2/2016/29, Sporazuma 0 nacinu izvajanja nalog izvajalskega organa, sklenjenega med MGRT in SPIRIT, z
dne 9.5.2016 in POGODBE 51.: C2130-17-090109 0 izvajanju in financiranju javnega razpisa DOPOLNJEVANJE SME
INSTRUMENTA - Faza 2 z dne 29.3.2017, izdajam
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SKLEP 0 zacetku postopka
Javnega razpisa »DOPOLNJEVANJESME INSTRUMENTA- Faza2«

1. Predmet in namen javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po
predlozitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije -
Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exelience«, vendar zaradi porabe razpolozljivih sredstev
v okviru Obzorja 2020 niso prisla v izbor za sofinanciranje.

2. Vodja javnega razpisa

Za vodjo javnega razpisa se imenuje Vlasta Selsek.

Vodja razpisa vodi celoten postopek izvedbe javnega razpisa in je zadolzen za:
pripravo nacrta razpisa (postopkov in rokov priprave, objave in izvedbe razpisa),
vodenje in zagotavljanje nemotenega dela komisije skladno z zakonodajo in predpisi v postopku javnega
razpisa, t.j. od priprave razpisa do objave rezultatov razpisa, priprave sklepov in sklepanja pogodb 0
sofinanciranju z izbranimi na javnem razpisu,
spremljanje e-poste javnega razpisa in odgovarjanje na vprasania potencialnih prijaviteljev,
spremljanje porabe oz. crpanja razpisnih sredstev,
pripravo analize razpisa glede na doseganje ciljev oz. ucinkov,
evidentiranje in hranjenje vseh dokumentov, ki se nanasajo 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.

3. Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
predsednik/-ca: Vlasta Selsek
ciani/-ice:

Tatjana Ookl, namestnica predsednice,
Rok Beniger,
mag. Maja Znidarsic.

4. Obveznosti predsednika in clanov komisije:

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovorna za:
izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije (vkljucno z ocenjevalnimi listi),
oblikovanje odgovorov na vprasania
pravilni postopek odpiranja vlog ter vodenje zapisnika,
ugotavljanje formalne popolnosti vlog in preverjanje izpolnjevanja pogojev,
izvedbo dopolnjevanja in pojasnjevanja vlog,
ocenjevanje in sprejem koncne ocene vlog,
izvajanje ostallh nalog, ki izhajajo iz pogodbe 0 zagotovitvi financiranja.

Komisija mora pred odlocitvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije
pripravljena tako, da je rnozno pricakovat' uspesen javni razpis.
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Ciani komisije in predsednik ne smejo biti interesno povezani s katerimkoli prejemnikom pornoci Ce katerikoli clan med
postopkom ugotovi, da v konkretnem postopku ni interesno neodvisen, mora nemudoma prenehati z delom v komisiji in
zahtevati svojo izlocitev. Isto velja v primeru dvoma 0 nepristranskosti clarov komisije.

Predsednik in ciani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega
razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vsteteqa cetrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svastvu do vsteteqa drugega
kolena, cetudi je zakonska zveza ze prenehala ali v izven-zakonski skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se
presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih usluzbencev.

5. Okvirna vlslna razpisanih sredstev:

Okvima visina razpisanih sredstev, za obdobje od 2017 do 2021, znasa 17.075.000,00 EUR (sedemnajst milijonov
petinsedemdeset tisoc evrov) oziroma v skladu s proracunskimi rnoznosfmi predvidoma po naslednji dinamiki, ki se lahko
spremeni glede na dejanske zahtevke, vendar pa skupna vrednost ne more presegati 17.075.000,00 EUR:

• leto 2018: 1.897.222,22 EUR,
• leto 2019: 3.794.444,44 EUR,
• leto 2020: 7.588.888,88 EUR,
• leto 2021: 3.794.444,46 EUR.

Sredstva se bode zagotavljala iz programskega proracuna RS za leta 2018 do 2021 :
s podprograma 050403 - Podpora tehnoloskim razvojnim projektom,
z EP st. 1541-15-0002 Spodbujanje nslozb podjetij v R&R,

s proracunskh postavk, v skladu s proracunskimi rnoznostmi, financnim nacrtorn in dinamiko crpanja sredstev
posameznih operacij:

Proracunska Naziv 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ
postavka
160253 VZHOD EU 879.248,67 1.758.497,33 3.516.994,66 1.758.497,34 7.913.238,00
160254 ZAHOD EU 638.529,11 1.277.058,22 2.554.116,44 1.277 .058,23 5.746.762,00
160255 VZHOD SLO 219.812,16 439.624,33 879.248,67 439.624,34 1.978.309,50
160256 ZAHOD SLO 159.632,28 319.264,56 638.529,11 319.264,55 1.436.690,50
SKUPAJ 1.897.222,22 3.794.444,44 7.588.888,88 3.794.444,46 17.075.000,00

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udelezbe za
sofinanciranje kohezijske politike znasa 80,00% / 20,00%.

Vrociti:
- vodji javnega razpisa,
- clanom komisije po e-posti,
- arhiv
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