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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 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 rbistvo ter 0 razveljavitvi
UredbeSveta (ES) st. 1083/2006 (UL t st. 347 z dne 20.12.2013, str. 320; v nadaljevanju: 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 flnancnih pravilih, ki se uporabljajo za splosni proracun 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 preprecevanlo korupcije (Uradni list RS, st. 69/11
- uradno precisceno besedilo), Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, st. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 96/15-
ZIPRS1617), Uredbe 0 postopku, merilih in nacinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, st. 56/11), Proracuna Republike Siovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, st.
96/15), Proracuna Republike Siovenije za leta 2017 (DP2017) (Uradni list RS, st. 96/15), Zakona 0 izvrSevanjuproracunov
Republike Siovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, st. 96/15), Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanie proracuna
Republike Siovenije (Uradni list RS, st. 50107, 114/07 - ZIPRS0809, 61108, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), 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) in spremembe 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),
Partnerskega sporazuma med Siovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, st. CCI2014SI16M8PA001-1.3, z
dne 30.10.2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, st. CCI
2014S116MAOP001,z dne 11.12.2014, Resolucije 0 raziskovalni in inovacijski strategiji Siovenije 2011-2020 (RISS)
(Uradni list RS, st. 43/201), Siovenske strategije pametne specializacije S4, Zakona 0 raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, st. 22/06 - UPB1, 66/06 ZDru-1, 112/07,9/11 in 57/12 ZPOP-1A), Okvira za driavno pornoc za raziskave
in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014); Uredbe Komisije (EU) st. 651/2014 z dne 17. 6. 20140
razglasitvi nekaterih vrst pornoci za zdruzliive z notranjim trgom pri uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe (Uredba Komisije
(EU) st. 651/2014), Sheme driavne pornoci »Program izvajanja financnih spodbud MGRT - RRI (st. priglasitve: BE01-
2399245-2015/1), Zakona 0 gospodarskih druzbah (Uradni list RS, st. 65/09 - uradno precisceno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12,57/12,44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15), Odloka 0 izvedbenem nacrtu Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, st. 50/15, 58/15, 76/15, 1116 in 35/16), Zakona 0
podpornem okolju za pocjetnistvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, st. 102/07,57/12 in 82/13), Sklepa 0 ustanovitvi Javne
agencije Republike Siovenije za spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
st. 93/15), Programa dela in financneqa nacrta Javne agencije Republike Siovenije za spodbujanje poqetnstva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, sprejet s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo St. 302-2/2016/29 z dne 23.2.2016 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Siovenija), Sporazuma 0 nacnu
izvajanja nalog izvajalskega organa med MGRT in SPIRIT z dne 9.5.2016 in POGODBE st.: 4300-33/2016-1 0 izvajanju
in financiranju javnega razpisa KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ z dne 26.8.2016,
izdajam

SKLEP 0 zacetku postopka
Javnega razpisa »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

1. Predmet in namenjavnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno - razvojnih in inovacijskih projektov podjetij ter spodbujanje k
oblikovanju interdisciplinarnih skupin raziskovalcev. Podjetja bode z vkljucevanjem visoko izobrazenih strokovnjakov
v izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na prednostnih
podrocjih Strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4).

Javna agencija Republike Sloveruje za spodbujanje podjetmsfva, internsconaleecile, tUlihinvesticij in tehnologije
verovskova ulica 60. 01-1000Ljubljana, Siovenija, T 01 589 18 70, C 01 5891877, to info@spiritslovenia.si, -naucra st 6283519000, DS SI97712663 IBAN SI56 0110 0600 001
www.splritsloveniasi

1



Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vkljucevanjem visoko
izobrazeruh strokovnjakov, preko katerih bode podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na prednostnih
podrocjh Strategije pametne specializacije zaradi:

vzpostavitve uciokovite inovacijske infrastrukture,
krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetji z interdisciplinamimi znanji,
povecania nalozb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

2. Vodja javnega razpisa

Za vodjo javnega razpisa se imenuje Tatjan a Ookl.

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 vprasana,
spremljanje e-poste javnega razpisa,
evidentiranje in hranjenje vseh dokumentov, ki se nanasajo na javni razpis, skupno s skrbniki pogodb, skladno s
predpisi za evidentiranje in hranjenje dokumentamega gradiva
izvajanje ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe 0 zagotovitvi financiranja.

3. Komisija

Imenujem komisijo v naslednji sestavi:
predsednik/-ca: Tatjana Ookl
ciani/-ice:

• Rok Beniger, namestnik predsednice,
• Milos Bajt,
• Drazen Jerernic.

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovoma za:
izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije,
oblikovanje odgovorov na vprasanja,
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.

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.

4. Obveznostipredsednikain clanov komisije:

Ciani komisije in predsednik ne smejo biti interesno povezani s katerimkoli prejemnikom pomoCi. 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 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. Orugi elementi interesne povezanosti se
presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih usluzbencev.

5. Okvirnavlstna razpisanihsredstev:
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Agencija bo za sofinanciranje upravkenih stroskov operacij, izbranih za sofinanciranje v okviru javnega razpisa
Pilotni/demonstracijski projekti, objavila javni razpis v skupni visini naivec do 8.000.000,00 EUR (osem milijonov evrov)
oziroma v skladu s proracunskimi rnoznostrni predvidoma po naslednji dinamiki, ki se lahko spremeni glede na dejanske
zahtevke, vendar pa skupna vrednost ne more presegati 8.000.000 EUR:

• leto 2016: ° EUR,
• leto 2017: 3.000.000 EUR,
• leto 2018: 5.000.000 EUR,

Sredstva se bodo zagotavljala iz programskega proracuna RS za leta 2016 in 2017:
s podprograma 050403 - Podpora tehnoloskirn razvojnim projektom,
z EP st. 1541-15-0002 Spodbujanje nalozb podjetij v R&R,

s proracunskih postavk, v skladu s proracunskirni moznostmi, financnim nacrtorn in dinamiko crpanja sredstev posameznih
operacij:

Proracunska Naziv 2017 2018 SKUPAJpostavka
160253 VZHOD EU 1.390.320,00 2.317.200,00 3.707.520,00
160254 ZAHOD EU 1.009.680,00 1.682.800,00 2.692.480,00
160255 VZHOD SLO 347.580,00 579.300,00 926.880,00
160256 ZAHOD SLO 252.420,00 420.700,00 673.120,00
SKUPAJ 3.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00

Vrociti:
- vodji javnega razpisa
- clanom komisije
- arhiv

mag. Gorazd Mihelic
direktor
Jl-e__

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udelezbe za
sofinanciranje kohezijske politike znasa 80,00% 120,00%.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij
se izvaja v okviru 1. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 »Mednarodna konkurencnost raziskav, inovacij in tehnoloskeqa razvoja v skladu s pametno specializacijo za vecjo
konkurencnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne nalozbe 1.2. »Spodbujanje nalozb podjetij v raziskave in inovacije
ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokosolskirn izobrazevalnim
sektorjem, zlasti s spodbujanjem nalozb na podrocj, razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloskih
inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povprasevanja, rnrezenia, grozdov in odprtih inovacij prek pametne
specializacije ter podpiranjem tehnoloskn in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov,
naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na podroqu kljucnih spodbujevalnih tehnologij ter razsirjanle
tehnologij za splosno rabo«: specificni cilj 1.2.1: »Povecan delez inovacijsko aktivnih podjetij«.
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