Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
objavlja
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in
trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih
(kratica javnega poziva: JPTT2020-COVID19)
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Pravne podlage
Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), z vsemi
spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) z vsemi spremembami in dopolnitvami
(v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št.
1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU)
št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št.
966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
Uredba (EU) št. 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi
uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za
mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v
odziv na izbruh COVID-19 (v nadaljevanju: Naložbena pobuda v odziv na koronavirus),
Uredba (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 glede posebnih
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v
odziv na izbruh COVID-19,
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v
nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26.6.2014
str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev
za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene
regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št.
156 z dne 20.6.2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev
nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in
organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z
dne 30.9.2014, str. 1), spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/295 z dne 20. februarja
2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 v zvezi s spremembami vzorca zahtevka
za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze,
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
1
Verzija 1.0

-

-

-

-

-

-

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore
ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti
ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8.3.2014,
str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja
2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve
mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in
investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24.2.2018, str. 4),
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja
prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L
št. 223 z dne 29.7.2014, str. 7), spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13.
februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in
upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti
ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov,
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o
napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj
»naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in
letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v
skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila
o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13.2.2015, str. 1), z vsemi
spremembami,
Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13.5.2014, str. 5), z vsemi spremembami,
Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.
1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in
upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski
sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20.5.2014, str. 1), spremenjene z Delegirano Uredbo
Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili
o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki
jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11.11.2017, str. 26),
drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU,
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 z vsemi spremembami,
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 11. 12. 2014 z vsemi spremembami,
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 80/20),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18),
Proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list
RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDGLPE),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16
– popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju: ZVOP-1),
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2.

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) (v
nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv),
Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št.
303-21/2020/38 z dne 10. 7. 2020,
Shema pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M0012399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
Spremembe in dopolnitve Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2020 in 2021, ki
jih je sprejel Svet agencije na svoji 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h katerim je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/23,
Pravilnik o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in
fizičnih
oseb,
ki
jim
agencija
dodeljuje
sredstva
z
dne
8.
6.
2018
(http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/dokumenti-pravnepodlage/Pravilnik_o_nadzoru_nad_namensko_porabo_sredstev_ter_primernostjo_in_strokovnostjo
_dela.pdf),
Sporazum o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 9. 5. 2016 z vsemi dodatki,
Pogodba št.: C2130-20-080014 SPIRIT 2020/COVID19-INT za izvedbo javnega poziva za
sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za
promocijo na tujih trgi, z dne 22. 5. 2020,
Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v
vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-2/1/MGRT/0 z dne 22. 7. 2020
za Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih
gradiv za promocijo na tujih trgih.
Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu za sofinanciranje
stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (v
nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva, v vlogi izvajalskega organa, je Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
3.

Namen, cilj in predmet javnega poziva

Namen in cilj javnega poziva je blaženje posledic epidemije COVID19 ciljni skupini iz točke 4 tega
javnega poziva na področju njihove internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v
ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za
promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih
ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini iz točke 4 tega javnega
poziva.
Javni poziv za izbor operacij financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR). Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za
3
Verzija 1.0

zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP,
zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti
MSP«.
4.

Ciljne skupine/upravičenci

Na ta javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).
Za opredelitev MSP in določitev velikosti morajo prijavitelji upoštevati določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU. Agencija v okviru dodatnih informacij (19. točka javnega poziva) ne tolmači velikosti
potencialnih prijaviteljev.
Gospodarske družbe (družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditna družba (k.d.), družba z
omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba (k.d.d.) in evropska
delniška družba (SE)) in samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) morajo biti ustanovljeni na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPos S; v nadaljevanju: ZGD-1), zadruge
(zadruga z omejeno odgovornostjo (z.o.o.) in zadruga brez odgovornosti (z.b.o.) pa na podlagi Zakona
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZZad).
5.

Pogoji za kandidiranje

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega poziva in pozivne
dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Agencija bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje preverjala na podlagi vloge prijavitelja, lahko jih bo
pridobila iz uradnih evidenc, po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokazila s strani prijavitelja ter jih
preverja še na druge načine.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, agencija odstopi
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
5.1.

Splošni pogoji za kandidiranje so:

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, Slovenskega
podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova
pogodb o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile
le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom. Pri povratnih sredstvih pa med
prijaviteljem in ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah
ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
3. Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira
davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do
dne oddaje vloge.
4. Prijavitelj je solventen (na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil
poslovne dejavnosti).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno
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z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
6. Prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
 ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
 primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
 predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
o 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;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
7. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom Skupnosti.
8. Med prijaviteljem in ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in
izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska
institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa na dan
oddaje vloge še niso pretekla 3 leta.
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo).
10. Dejanski lastnik (i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in
financiranja terorizma.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po
tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna). Dvojno sofinanciranje istega upravičenega stroška je
prepovedano. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se
bo obravnavalo kot goljufija.
5.2.

Posebni pogoji za prijavitelje

1. Prijavitelj je moral imeti na dan 1. 2. 2020 vsaj dve zaposleni osebi. Upoštevajo se osebe, ki so
zaposlene za polni delovni čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas, pri čemer velja,
da se za potrebe tega javnega poziva upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri
s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje (005) in družbenik ali delničar gospodarske
družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani
družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2).
2. Prijavitelj se uvrsti v programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenja oz. Kohezijska
regija zahodna Slovenija na podlagi občine v kateri ima na dan oddaje vloge na ta javni poziv
sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža po oddaji vloge je
dovoljena le znotraj programskega območja. Selitev sedeža v drugo programsko območje po
oddaji vloge ni dovoljena. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna Slovenija
oz. zahodna Slovenija je razvidna iz:
www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
3. V okviru tega javnega poziva ima prijavitelj (upošteva se davčna številka prijavitelja) z agencijo
sklenjeno največ eno pogodbo o sofinanciranju.
4. Prijavitelj ne more nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na ta javni poziv.
5. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen
enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v
kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje).
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
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5.3.

Pogoji za operacijo

1. Operacijo po tem javnem pozivu predstavlja izvedba ene ali več aktivnosti, ki so navedene v
tabeli iz 10. točke javnega poziva, s strani enega ali več zunanjih izvajalcev. Aktivnost/i se
mora/jo nanašati na digitalizacijo prodajnih poti na tujih trgih in/ali predstavitvenih in trženjskih
gradiv za promocijo na tujih trgih.
2. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega poziva.
3. Operacija se pred 1. 2. 2020 ni pričela izvajati.
4. Izbrani prijavitelj bo vodil posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za operacijo.
5. Iz predložene finančne konstrukcije operacije je razvidno, da prijavitelj v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije operacije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in
krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega poziva.
6. Iz predložene finančne konstrukcije operacije je razvidno, da so bile upoštevane omejitve iz 10.
točke javnega poziva glede zneska in intenzivnosti pomoči.
5.4.

Pogoji za zunanjega izvajalca

1. Zunanji izvajalec mora biti registriran vsaj od 1. 6. 2018 dalje, kar je razvidno iz javno dostopnih
virov podatkov (pogoj ne velja za zunanje izvajalce, ki bodo izvedli aktivnosti »d« in »g« iz 10.
točke tega javnega poziva, če gre za direktno sodelovanje med upravičencem in lastnikom
spletne strani, socialnih medijev ).
2. Pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj/upravičenec ravnati gospodarno in storitev
pridobiti po tržni ceni.
3. Zunanji izvajalec lahko sodeluje z največ petimi upravičenci tega javnega poziva (upošteva se
davčna številka zunanjega izvajalca; pogoj ne velja za zunanje izvajalce, ki bodo izvedli
aktivnosti »d« in »g« iz 10. točke tega javnega poziva, če gre za direktno sodelovanje med
upravičencem in lastnikom spletne strani, socialnih medijev ).
4. Zunanji izvajalec in prijavitelj nista povezani družbi po pravilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe. Pogoj velja tudi v času izvajanja operacije, če prijavitelj postane upravičenec na javnem
pozivu.
5. Zakoniti zastopnik prijavitelja ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član
poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca. Pogoj velja tudi v času izvajanja
operacije, če prijavitelj postane upravičenec na javnem pozivu.
6. Zakoniti zastopnik prijavitelja ali njegov družinski član ni neposredno ali preko drugih pravnih
oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
ali kapitalu zunanjega izvajalca. Pogoj velja tudi v času izvajanja operacije, če prijavitelj postane
upravičenec na javnem pozivu.
7. Strošek, ki izhaja iz sklenjenih podjemnih ali avtorskih pogodb, ki jih prijavitelj/upravičenec
sklene s svojimi zaposlenimi, je neupravičen strošek.
6.

Postopek izbora

Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica agencije.
Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vlog, začenši z najzgodnejšo oddano
vlogo.
Razvrstitev vlog po programskih območjih se izvrši skladno z določilom iz točke 5.2.2. tega javne poziva.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je izpolnjena in oddana prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, dostopnem na spletnem
portalu agencije (https://www.spiritslovenia.si/racun/prijava),
b. vsebuje v celoti izpolnjene in e-podpisane obrazce določene v pozivni dokumentaciji in
morebitno prilogo,
c. je pripravljena v slovenskem jeziku in v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno
dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na obrazcih in v spletnem pripomočku za pripravo
vloge.
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Za vsako posamezno programsko območje se za sofinanciranje odobrijo pravilno označene (izpolnjen
Obrazec 7) in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega poziva, in sicer po vrstnem redu
oddaje, do porabe razpoložljivih sredstev posameznega programskega območja. Kot odločitev o
dodelitvi sredstev se prijaviteljem v podpis posreduje pogodba o sofinanciranju.
Dopolnitev nepopolne vloge po tem javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge ali
neizpolnjevanja pogojev javnega poziva, se prijavitelju vloga ne odobri, za kar se izda sklep, ki se ga
posreduje neizbranemu prijavitelju. Neizbrani prijavitelj ima možnost oddaje nove vloge na javni poziv.
7.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za leto 2020 znaša
800.000 EUR, od tega:

PP

NAZIV PP

TIP

KOHEZIJSKA
REGIJA

2020
(v EUR)

PP 200514

PN3.2-Razvoj internacionalizacije-1420-V-EU-COVID-19

TIP 706

Vzhodna
Slovenija

441.520,00

PP 200516

PN3.2-Razvoj internacionalizacije-1420-Z-EU-COVID-19

TIP 708

Zahodna
Slovenija

358.480,00

/

800.000,00

SKUPAJ

Sredstva se bodo zagotavljala iz programskega proračuna Republike Slovenije za leto 2020, z EP št.
1541-15-0006 Razvoj poslovnih modelov za MSP, s proračunskih postavk, v skladu s proračunskimi
možnostmi.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020.
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje
operacij je:
- za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in
- za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % : 25 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij zagotavljajo upravičenci.
V primeru spremembe višine sredstev, agencija ravna skladno z določili drugega in tretjega odstavka
11. točke javnega poziva.
8.

Shema in skladnost s pravili državnih pomoči

Javni poziv se izvaja na podlagi sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme:
31.12.2020 (v nadaljevanju: shema pomoči)).
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč de minimis se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
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Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z
izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov sodelovanja na sejmih, študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec
uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v
breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala
možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
9.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1. 2. 2020
do oddaje e-zahtevka za izplačilo, ki mora biti oddan najkasneje do vključno 30. 10. 2020.
Operacija, ki se je začela izvajati pred 1. 2. 2020, ni upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani
z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, plačila,
izdaja avansnih računov, računov ipd, se lahko izvršijo od 1. 2. 2020 do oddaje e-zahtevka za izplačilo.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem pozivu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
pomoči, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014-2020 (dostopnimi na spletni strani http://euskladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški so stroški zunanjega izvajalca za aktivnosti, ki so navedene v spodnji tabeli:
Aktivnost
Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno
prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…)
Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v
b
vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem
Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani
c potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj
enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem
Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih
d virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi
vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov)
Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev
sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja
e
potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno
tujim kupcem/tuji poslovni javnosti
Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s
f
prevajanjem
Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih
g kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem
dogodku
Najnižji možni znesek pomoči (skupaj)
Najvišji možni znesek pomoči (skupaj)
a

Znesek
pomoči
do vključno
5.000,00 €
do vključno
5.000,00 €

Intenzivnost
pomoči

do vključno
9.999,00 €
do vključno
8.000,00 €
do vključno
5.000,00 €

do vključno
70 %
upravičenih
stroškov

do vključno
3.000,00 €
do vključno
7.000,00 €
3.000,00 €
9.999,00 €

DDV ni upravičen strošek.
V II.4. poglavju pozivne dokumentacije so aktivnosti podrobneje predstavljene.
Pri izbiri zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni, kar
bo moral upravičenec dokazati ob oddaji e-zahtevka za izplačilo.
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Zamenjava zunanjega izvajalca po podpisu pogodbe o sofinanciranju je možna, vendar bo moral
upravičenec zamenjavo utemeljiti in pridobiti odobritev agencije. Novi zunanji izvajalec mora izpolnjevati
pogoje tega javnega poziva, v nasprotnem primeru je strošek tega zunanjega izvajalca neupravičen.
Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati
omejitve iz zgornje tabele za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni
vseh izbranih aktivnosti skupaj.
Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.
Izbrani prijavitelj pomoč uveljavlja tako, da prek informacijskega sistema organa upravljanja »e-MA«
(https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/) do roka navedenega v pogodbi o sofinanciranju posreduje ezahtevek za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili, ki so navedeni v pozivni dokumentaciji.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Agencija vloge sprejema od datuma objave javnega poziva do vključno 15. 9. 2020.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko:
 javni poziv oz. pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
 začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
 ustavi prejemanje vlog za posamezno programsko območje,
 predčasno zapre javni poziv zaradi porabe sredstev,
in sicer z objavo na spletnih straneh agencije.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju po tem javnem pozivu. Agencija vlog oddanih do datuma spremembe, torej
tistih, ki jih je sicer že prejela, a za njih do datuma spremembe še ni podpisala pogodb o sofinanciranju,
v primerih sprememb iz zgornjega odstavka ne bo obravnavala, o čemer bo obvestila prijavitelje. V
primerih, ko agencija objavi popravljeno/spremenjeno besedilo javnega poziva oz. pozivne
dokumentacije oz. ponovno sprosti prejemanje vlog, lahko prijavitelj posredujejo novo vlogo.
Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, dostopnem na
spletnem portalu agencije (https://www.spiritslovenia.si/racun/prijava). V uporabniški račun »Moj
SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom.
Ob oddaji vloge prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT« se v sistemu zabeleži datum in čas oddaje
vloge.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od oddaje
posamezne vloge na agencijo.
Izbranim prijaviteljem se kot odločitev o dodelitvi sredstev v podpis posreduje pogodba o sofinanciranju.
Neizbranim prijaviteljem se izda sklep o neodobritvi njihove vloge.
Neizbrani prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od
prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati tega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije.
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13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji
zagotavljati podatke o doseganju cilja in kazalnika operacije.
Dokazila o doseganju cilja in kazalnika, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja,
so natančneje opredeljena v pozivni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane aktivnosti, tako da bo mogoča izvedba operacije.
Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov
in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanega cilja (izvedba
operacije) v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oz. sorazmernega dela
sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Upravičenci so po zaključeni operaciji dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in
kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od
nadzornih organov. V primeru, da upravičenci takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo,
lahko agencija zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
14. Zahteve, ki jih morajo izbrani prijavitelji upoštevati pri izvedbi operacije
Zahteve, ki jih morajo izbrani prijavitelji upoštevati pri izvedbi operacije:
- izbrani prijavitelji morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja,
- izbrani prijavitelji marajo zagotoviti hrambo dokumentacije vezane na operacijo, ki mora biti dostopna
agenciji, ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim
nacionalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom,
- izbrani prijavitelji morajo zagotavljati enake možnosti in trajnostni razvoj v skladu s 7. in 8. členom
Uredbe 1303/2013/EU.
Podrobnejša obrazložitev zgornjih zahtev je navedena v pozivni dokumentaciji.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo
do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke
oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker
bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po
tem javnem pozivu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
16. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev
V primeru neupravičeno prejetih sredstev je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
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17. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR,
ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne
informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljenem na spletni strani agencije na
povezavi http://www.spiritslovenia.si/politika-zasebnosti.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v Prilogi št. 1 (Varovanje osebnih
podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT)) kot delu pozivne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi,
in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZdavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz.
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v
vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega
poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu
javnega poziva in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov
tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred
pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki
se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki
jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja, programsko območje in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
18. Razpoložljivost dokumentacije poziva
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev
sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na
spletni strani agencije (https://www.spiritslovenia.si/).
19. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov jptt20.covid19@spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani agencije (https://www.spiritslovenia.si/), zato
bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljena vprašanja in odgovori
postanejo sestavni del pozivne dokumentacije.
Ljubljana, 28. 7. 2020
Javna agencija Republike Slovenija za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ajda Cuderman
direktorica

11
Verzija 1.0

