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Pojasnilo: Obrazec 6 izpolnite tako, da vpišete relevantne  podatke v rumeno zapolnjene celice. Pri navajanju upoštevajte pojasnila, 
ki so del Obrazca 6.   
Izpolnjen Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« vložite v mapo s sponko ali registrator, ter ga uporabite pri izdelavi 
elektronske kopije prijave RR projekta na CD-ju ali na USB nosilcu. Elektronska kopija prijave 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«). 
 

 
 

Predhodno vrednotenje 
prijave 

MERILO Vir/Možno 
število točk 

Samoocena podjetja/ 
Prijavitelja 

I. VPLIV PROJEKTA NA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI 
PODJETJA 

 

 

max. 10  točk 
  

a) Prispevek RR projekta k realizaciji ciljev/strategij podjetja Obrazec3/A7 in 
Obrazec 3/A8 

 

max. 5 točk  

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

- Navedena vsebina RR projekta ustreza/prispeva k ciljem in strategijam podjetja   
• ustreza/prispeva 5 točk    
• ne ustreza/prispeva 0 točk    

Obrazložitev samoocene:        Samoocena:       
         

 
b) Časovni okvir za komercializacijo  rezultatov RR projekta Obrazec3/E2 

 

max. 2 točki 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite 
samo eno navedbo 

Pojasnilo: v 
označeno 
polje vpišite  
št. točk 

- Kakšen predviden časovni okvir komercializacije končnega rezultata RR projekta   
• takoj po zaključku projekta ali  v roku pol leta po 
zaključku projekta 

2 točki   

• več kot pol leta po zaključku projekta 1 točka   
Obrazložitev samoocene:        Samoocena:       

         
 

c) Geografski trgi za komercializacijo rezultatov RR projekta Obrazec3/E3 
 

 

max. 3 točke 

Pojasnilo: Ustrezno 
označite relevantne 
navedbe (izberete 
lahko eno ali več 
možnosti) 

Pojasnilo: v 
označeno 
polje vpišite  
št. točk 

- Na katere ključne trge podjetja bodo imeli vpliv rezultati RR projekta   
• na lokalnem oz. regionalnem trgu v Sloveniji 1 točka   
• na trgih držav članic EU ali povezanih držav 1 točka   
• na trgih drugih držav – ti. globalni trgi 1 točka   

Obrazložitev samoocene:        Samoocena:       
         

 
II. KAKOVOST PROJEKTA Z VIDIKA TEHNOLOŠKE 

ODLIČNOSTI IN INOVATIVNOSTI IN POSLOVNA PRESOJA 
PODJETJA 

   

     POSLOVNA PRESOJA PODJETJA  max. 18 točk   
a) Čisti prihodki od prodaje za leto 2012  Obrazec2/A3 Pojasnilo:Ustrezno 

označite relevantne 
Pojasnilo: v 
označeno polje 
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Max 3 točke 
navedbe  
(izberete lahko eno 
možnost). 

vpišite  št. točk 

- Čisti prihodki od prodaje za leto 2012 so v primeru   
•  prijavitelja v kategoriji mikro podjetij višji ali enaki 70.000 EUR 3 točke   
•  prijavitelja v kategoriji malih podjetij višji ali enaki 370.000 EUR   
•  prijavitelja v kategoriji srednjih podjetij višji ali enaki 500.000 EUR   
•  prijavitelja v kategoriji velikih podjetij višji ali enaki 1.500.000EUR   
•  nižji od zgoraj navedenih vrednosti 0 točk   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu za leto 2012 Obrazec2/A3a 

 

max. 1 točka 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• Podjetje prijavitelj ima čiste prihodke od prodaje na tujem trgu v letu 
2012  

1 točka   

• Podjetje prijavitelj nima čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
letu 2012 

0 točk   

       Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
c) Gibanje poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011 Obrazec2/ A4 

ter A1a 
 

max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• Pozitivni trend poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011 3 točke   
• Negativni trend poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011 oz. ni 
podatkov za oceno trenda 

0 točk   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
d) Ključni geografski trgi podjetja Obrazec2/B2 

 

max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
ali več možnosti). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

Na katerih ključnih trgih ste v letu 2012 ustvarjali prihodke od prodaje?   
• na lokalnem oz. regionalnem trgu v Sloveniji 1 točka   
• na trgih držav članic EU ali povezanih držav 1 točka   
• na trgih drugih držav – ti. globalni trgi 1 točka   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
e) Starost podjetja in aktivna prisotnost na trgu Obrazec2/B3 

 
max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko več 
možnosti). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

                  Označite starost/obdobje poslovanja podjetja z izkazanimi prihodki od prodaje glede 
na objavljena letna poročila 

  

• objavljeno letno poročilo za leto 2011, 2012 1 točka   
• objavljeno letno poročilo za leti 2009, 2010, 2011, 2012 2 točki   
• objavljeno letno poročilo za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 3 točke   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
f) Inovacijske aktivnosti v podjetju  Obrazec2/D6 

 

 

max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• v podjetju  je formalno vzpostavljen sistem inovativnosti  3 točke   
• v podjetju  ni  formalno vzpostavljenega sistema inovativnosti 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
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g) Marketinške aktivnosti podjetja  
(Koliko marketinških orodij uporabljate za promocijo produktov, ki 
so posledica vaših RR aktivnosti?) 

Obrazec2/D7 
 

 

max. 2 točki 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• tri ali več marketinška orodja 2 točki   
• manj kot tri marketinška orodja 1 točka   
• podjetje ne uporablja marketinških orodij 0 točk   

            Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
 

TEHNOLOŠKA ODLIČNOST IN  INOVATIVNOST 
PROJEKTA max.  23 točk 

Samoocena 
podjetja/ 
prijavitelja 

Možno 
število 
točk 

h) Skladnost  RR projekta s prednostnimi področji OP RR, 

Industrijske politike RS in Strategije razvoja Slovenije 

Obrazec3/A6 
 

 

max. 4 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• RR projekt se uvršča v eno izmed navedenih prednostnih področij 
dokumentu Slovenka industrijska politika (jan. 2013)  ali OP RR 

4 točke   

• RR projekt se ne uvršča v eno izmed navedenih prednostnih področij 
dokumentu Slovenka industrijska politika (jan. 2013) ali  OP RR 

0 točk   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
 

i) Umestitev končnega produkta   
(Končni rezultat/produkt se umešča med visokotehnološke izdelke 
oz na znanju temelječe storitve?): 

Obrazec3/F1d 
 

max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• visoko tehnološko intenzivnih proizvodi in/ali visoko tehnološke 
storitve 

3 točke   

• srednje tehnološko intenzivnih proizvodi 2 točki   
•  nizko tehnološko intenzivni proizvodi, delovno intenzivni 
proizvodi in/ali proizvodi z intenzivno izrabo naravnih virov 

1 točka   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
j) Stopnja inovativnosti končnega produkta RR projekta: Obrazec3/F2+ 

Obrazec3F3 
 
 max. 3 točke 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 
navedbo  
(izberete lahko več 
možnosti). 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
vpišite  št. točk 

• končni rezultata/produkt RR projekta predstavlja novost  za 
podjetje prijavitelja; 

1 točka   

• končni rezultata/produkt RR predstavlja novost na prodajnih trgih 
EU podjetja prijavitelja, glede na  konkurente ; 

1 točka   

• končni rezultata/produkt RR predstavlja novost na trgih drugih 
držav (globalni trgi) podjetja prijavitelja; 

1 točka   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         
    

k) Tehnološki napredek  RR projekta Obrazec3/F4 
 

max. 5 točk 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

• končni rezultat/produkta predstavlja popolnoma nove rešitve v procesih, 
proizvodih, storitvah 

5 točk   

• končni rezultat/produkta predstavlja izboljšave v procesih, proizvodih, 
storitvah 

3 točke   

Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
l)  Interdisciplinarnost projektne skupine Obrazec3/D3d 

 

Pojasnilo:Ustrezno 
označite relevantno 

Pojasnilo: v 
označeno polje 
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max. 3 točke navedbo  
(izberete lahko eno 
možnost). 

vpišite  št. točk 

• interdisciplinarnost projektne skupine  je izkazana  3 točke   
• interdisciplinarnost projektne skupine  ni  izkazana 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
m) Vpeljava inovacij  

(Ali bodo kot učinek končnega rezultata/produkta v podjetju 
uvedene tudi inovacije?) 

Obrazec3/ F5 
oz. Obrazec 
3/F6 
 
max. 5 točk 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

• uvedenih bo vsaj tri inovacije 5 točk   
• uvedeni bosta ena ali dve inovaciji 3 točke   
• uvedba inovacij ni predvidena 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
III. VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE max. 9  točk   

a) Ekonomski vlivi Obrazec3/E5a 
 
max. 3 točke 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

• so navedeni / so smiselni 3 točke   
• niso navedeni / niso smiselni 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
b) Socialni vplivi Obrazec3/E5b 

 
max. 3 točke 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

• so navedeni / so smiselni 3 točke   
• niso navedeni / niso smiselni 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 

c) Okoljski vplivi Obrazec3/E5c 
 
max. 3 točke 

Pojasnilo:  
Ustrezno označite samo 
eno navedbo 

Pojasnilo:  
v označeno 
polje vpišite  št. 
točk 

• so navedeni / so smiselni 3 točke   
• niso navedeni / niso smiselni 0 točk   
Obrazložitev samoocene:  Samoocena:       
         

 
SKUPAJ: 60 točk Skupaj samoocena        

 

 

 

 


