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PRIJAVA  

ZA IZVEDBO RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA PROJEKTA RNP 2013  
v okviru javnega povabila in sodelovanja v  

 

»PROGRAMU  ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 

2015 – RNP 2013«, 
 

PRIJAVA  št.       
Izpolni agencija. 

 
Pojasnilo: Obrazec 1 izpolnite tako, da vpišete relevantne  podatke v rumeno zapolnjene celice; navedbe uskladite z navedbami v 
Obrazcu 4 »Finančni načrt projekta« ter Obrazcu 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«. Pozorno 

preberite izjavo (Izjava A oz. Izjava B), ki je sestavni del Obrazca 1; glede na to, v katero skupino prijaviteljev se 

uvrščate izpolnite izjavo A (ustanovljeni po ZGD-1) ali B (ostali).  Če se z izjavo strinjate, jo izpolnite (naziv podjetja 

prijavitelja, ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja prijavitelja, ki jo tudi lastnoročno podpiše.  
Izpolnjen Obrazec 1: »Prijavni obrazec« vložite v mapo z sponko ali registrator, ter ga uporabite pri izdelavi elektronske kopije 
prijave na CD-ju ali na USB nosilcu. Elektronska kopija prijava mora vsebovati celoten pdf  prijave ter word datoteke 
(Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o projektu«, Obrazec 5: »Pogodba o 
dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave«) ter excel datoteko (Obrazec 4: 
»Finančni načrt RR projekta«).  
 

Tabela 1: Splošni podatki o prijavitelju in projektu 

Naziv RR projekta 
 

Kratica RR projekta 
 

Naziv podjetja prijavitelja: 
 

Naslov elektronske pošte prijavitelja (naslov e pošte, na 
katerega bo prijavitelj obveščen o izidu javnega 
povabila) 

 

Velikost podjetja:Merila za določitev velikosti podjetja so določena 
v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008.      mikro          malo        srednje         veliko 

Sedež podjetja na območju občin, na katerem se v 
obdobju 2013-2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi 
razvojne podpore 

 Kungota  .Hoče – Slivnica   MO Maribor              
 Pesnica      Podvelka    Radlje ob Dravi                  
  Ribnica na Pohorju       Ruše         Selnica ob Dravi        

Sedež podjetja glede na regijo (določite regijo glede na 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2013)  

Upravičeni stroški RR projekta v EUR 
(podatek se mora ujemati s poljem B23 na obrazcu 4: Finančni načrt 
projekta) 

  

Višina zaprošenega sofinanciranja RR projekta v EUR: 
(podatek se mora ujemati s poljem B24 na obrazcu 4: Finančni načrt 
projekta) 

  

V letu 2014 predvideno sofinanciranje RR projekta v  
EUR: 

  

V letu 2015 predvideno sofinanciranje RR projekta v  
EUR: 

  

 

Tabela 2: Podjetje prijavitelj se zavezuje, da bo v navedenih terminih dosegel naslednje cilje RR projekta: 
 Do 30.4.2014 Do 31.12.2014 Do 31.3.2015 

 
Št. inovacij Št. inovacij 

Skupno št. 
inovacij  

Javno predstavljen 
končni rezultat RR 

projekta 

Agenciji dostavljeni končni rezultati in učinki 
RR projekta 

 

CILJI RR 
Projekta                    DA 

Predstavitev 
končnega rezultata 

 DA 

Podatek o višini 
zasebnih vlaganj       EUR 
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Izjava A: Izjava podjetja prijavitelja projektnega predloga, ki je ustanovljen po ZGD-1: 
Spodaj podpisani 

ZAKONITI ZASTOPNIK:  PODJETJA prijavitelja: 

             
 

izjavljam, da:  
▪ kot podjetje prijavitelj sprejemamo odgovornost za izvedbo navedenih aktivnosti RR projekta, kot navajamo v 
prijavi; 
▪ so navedbe v prijavi RR projekta resnične in izkazujejo dejansko stanje na dan podpisa izjave; 
▪ se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem povabilu in dokumentaciji; 
▪ se bo RR projekt, ki je predmet prijave izvajal v Republiki Sloveniji; 
▪ z izvajanjem RR projekta ne bomo pričeli pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za 
posamezno odpiranje kot je označeno, na katerega je prijava oddana (Pojasnilo: ustrezno označite) 

 začetek RR projekta po 16.12.2013,  začetek RR projekta po 15.1.2014,   začetek RR projekta po 
14.2.2014; 
▪ smo v prijavi izkazali in obrazložili spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008; 
▪  bomo za izvajanje RR projekta imenovali projektno skupino, ki šteje najmanj enega zaposlenega;  
▪  so/bodo člani projektne skupine RR projekta v našem podjetju zaposleni za polni delovni čas; 
▪ člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj VI. 
stopnjo izobrazbe; 
▪ največ 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo člani projektne skupine, ki 
imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe. 
 
Prav tako izjavljam, da: 
▪ smo ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 
Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13); 
▪  imamo potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012; 
▪ na dan oddaje prijave nismo v insolventnem položaju (v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali 
likvidacije ali izbrisa brez likvidacije) glede na določila 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13-UPB7); 
▪ nimamo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; 
▪ nismo v težavah, ne prejemamo in tudi nismo v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah 
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (uredba 2004/C 244/02); 
▪ nismo na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12); 
▪ dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11 in 108/12-ZIS-E) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja 
terorizma; 
▪ ne delujemo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 - ZPomk-1, 
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31 in 63/13-ZS-K); 
▪ v okviru javnega povabila programa RNP 2013 sodelujemo in bomo sodelovali samo s to prijavo; 
▪ imamo zagotovljena sredstva za pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega povabila; 
▪ za uveljavljene stroške in izdatke ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih programov Skupnosti ali 
nacionalnih programov ter iz drugih programskih obdobij; 
▪ se glede na uredbo in merila za določitev velikosti podjetja, ki so določena v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 
800/2008. ustrezno razvrščamo v eno izmed navedenih kategorij: a) mikro in mala podjetja, b) srednje velika 
podjetja ter c) velika podjetja; 
▪ smo seznanjen s posledicami nepravilnega navajanja podatkov v tej prijavi. 
 
 
 
 

Kraj, datum  Ime in priimek zakonitega zastopnika 

      Žig  
podjetja prijavitelja 

      
  

podpis 
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Izjava B: Izjava podjetja prijavitelja projektnega predloga, ki je registriran za opravljanje 

RR dejavnosti in opravlja gospodarsko dejavnost 
Spodaj podpisani 

ZAKONITI ZASTOPNIK:  PODJETJA prijavitelja: 

             

izjavljam, da:  
▪ kot podjetje prijavitelj sprejemamo odgovornost za izvedbo navedenih aktivnosti RR projekta, kot navajamo v 
prijavi; 
▪ so navedbe v prijavi RR projekta resnične in izkazujejo dejansko stanje na dan podpisa izjave; 
▪ se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem povabilu in dokumentaciji; 
▪ se bo RR projekt, ki je predmet prijave izvajal v Republiki Sloveniji; 
▪ z izvajanjem RR projekta ne bomo pričeli pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za 
posamezno odpiranje kot je označeno, na katerega je prijava oddana (Pojasnilo: ustrezno označite) 

 začetek RR projekta po 16.12.2013,  začetek RR projekta po 15.1.2014,   začetek RR projekta po 
14.2.2014; 
▪ smo v prijavi izkazali in obrazložili spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008; 
▪  bomo za izvajanje RR projekta imenovali projektno skupino, ki šteje najmanj enega zaposlenega;  
▪  so/bodo člani projektne skupine RR projekta v našem podjetju zaposleni za polni delovni čas; 
▪ člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj VI. 
stopnjo izobrazbe; 
▪ največ 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo člani projektne skupine, ki 
imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe. 
 
Prav tako izjavljam, da: 
▪ prilagamo dokazilo Obrazcu 1, iz katerega izhaja, da smo kot raziskovalno  razvojne organizacije oziroma 
njihove enote, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in izpolnjujejo vsebinske in 
formalne pogoje tega javnega povabila  
▪ imamo potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012; 
▪ prilagamo dokazilo Obrazcu 1 Izkaz uspeha zadnjega poslovnega leta1 iz katerih je razvidno da se ukvarjamo z 
gospodarsko dejavnostjo; 
▪ na dan oddaje prijave nismo v insolventnem položaju (v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali 
likvidacije ali izbrisa brez likvidacije) glede na določila 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13-UPB7); 
▪ nimamo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; 
▪ nismo v težavah, ne prejemamo in tudi nismo v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah 
skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (uredba 2004/C 244/02); 
▪ nismo na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12); 
▪ dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11 in 108/12-ZIS-E) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja 
terorizma; 
▪ ne delujemo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 - ZPomk-1, 
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31 in 63/13-ZS-K); 
▪ v okviru javnega povabila programa RNP 2013 sodelujemo in bomo sodelovali samo s to prijavo; 
▪ imamo zagotovljena sredstva za pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega povabila; 
▪ za uveljavljene stroške in izdatke ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih programov Skupnosti ali 
nacionalnih programov ter iz drugih programskih obdobij; 
▪ se glede na uredbo in merila za določitev velikosti podjetja, ki so določena v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 
800/2008.  smiselno razvrščamo v eno izmed navedenih kategorij: a) mikro in mala podjetja, b) srednje velika 
podjetja ter c) velika podjetja; 
▪ smo seznanjen s posledicami nepravilnega navajanja podatkov v tej prijavi. 
 

Kraj, datum  Ime in priimek zakonitega zastopnika 

      Žig  
podjetja prijavitelja 

      
  

podpis 

 
1v kolikor nimate izkaza uspeha lahko, kot enakovredno listino priložite listine, ki vsebujejo informacije na osnovi katerih se lahko oceni skladnost s pogoji javnega 
povabila na transparenten in nediskriminatoren način, ter po enakovrednih kriterijih kot izhajajo v primeru izkaza uspeha v primeru podjetij ustanovljenih po ZGD-1.  


