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I. SPLOŠNA NAVODILA PRIJAVITELJEM
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana nastopa na področju
kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega organa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Javni razpis se izvaja v skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 in na podlagi Slovenske strategije pametne specializacije, ki
predstavlja strategijo za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, za krepitev inovacijske sposobnosti in
diverzifikacijo obstoječe industrije ter za rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.
V javnem razpisu uporabljeni pojem »operacija« pomeni projekt, katerega rezultat je izdelana študija
izvedljivosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki
vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po
predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za
raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«,
vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije
– Obzorje 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.
Na javnem razpisu lahko kandidira:
- samostojni prijavitelj ali
- konzorcij partnerjev, ki predloži konzorcijsko pogodbo o skupni izvedbi storitev v skladu z javnim
razpisom.
Posamezno podjetje lahko sodeluje le z enim projektom faze 1 v vsakem trenutku, bodisi v vlogi
samostojnega prijavitelja bodisi partnerja ali vodilnega konzorcijskega partnerja.
Posamezna potrjena operacija ali deli operacije se bodo izvajali v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji.
Za sodelovanje na javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1« (v nadaljevanju: javni
razpis) mora prijavitelj poslati vlogo v zaprti ovojnici po pošti ali jo oddati osebno izvajalcu javnega
razpisa, Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v predpisanih rokih iz javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
agencije, ministrstva in na portalu http://www.eu-skladi.si/.
Vsi stroški priprave vloge na javni razpis bremenijo prijavitelja in niso upravičeni stroški za financiranje
po tem javnem razpisu.
Izvajalec javnega razpisa bo odobrena sredstva za financiranje izbranim upravičencem izplačal na
podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo, h kateremu bo priložena vsa predpisana dokumentacija in po
izpolnitvi vseh zahtev, določenih z Navodili organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnega
programa z informacijskim sistemom. V kolikor bo tekom izvajanja aktivnosti prišlo do sprememb na
tem področju, se upravičenec zavezuje, da bo ravnal skladno s podanimi navodili agencije in organa
upravljanja.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo, računovodsko ločeno na
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi. Upravičenec je dolžan na tej
računovodski kodi ali stroškovnem mestu prikazati priliv sredstev sofinanciranja s strani izvajalske
agencije. Na ta način je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne
glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
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II. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi določb Uredbe (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; v nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU), Uredbe (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), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26.10.2012, str. 1), Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1414-A, 14/15 – ZIPRS1414-D, 55/15 – ZfisP in 96/2015),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 –
ZIPRS1617), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in
17/15, v nadaljevanju: ZPOP), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006UPB2 in 117/2006-ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št.
56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe 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.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30.10.2014,
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 16.12.2014 (v nadaljevanju: OP 2014-2020), Slovenske strategije pametne
specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 20.09.2015 in Evropske Komisije dne 03.11.2015, v
nadaljevanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z
dne 27.6.2014), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.6.2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z
dne 26.6.2014), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS,
št. 43/2011, v nadaljevanju: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: ZRRD), Delegirane Uredbe
Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št.
138/5, z dne 13.5.2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11.
decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014-2020) –
Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/20106 (UL L
št. 347 z dne 20.12.2013, str. 81), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud
MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5.5.2016 (redakcijski
popravek: 4.11.2016); trajanje sheme: 31.12.2020), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju:
Program SPIRIT Slovenija), Sporazuma o načinu izvajanja nalog med MGRT in SPIRIT, podpisanega
9.5.2016, Pogodbe št. 4300-23/2016-1 o izvajanju in financiranju javnega razpisa »Dopolnjevanje
SME Instrumenta – Faza 1« z dne 30.6.2016, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 50/15,
58/15, 76/15, 1/16,35/16 in 55/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu št. 3032-88/2016/14 z dne
6.12.2016,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
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JAVNI RAZPIS
»DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 1«
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega in posredniškega organa, ki
dodeljuje sredstva
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
agencija). Agencija nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi
izvajalskega organa.
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na
področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi posredniškega organa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 1: »Mednarodna
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo
konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v
raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj
ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja
izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev,
spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje
izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja 1.2.1:
»Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki
vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v
nadaljevanju: MSP)1, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta2 v okviru
Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) od
Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (v nadaljevanju: Pečat odličnosti), vendar
zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.
Študija izvedljivosti mora biti sestavljena (najmanj) iz dveh delov:
1. Pregled opravljenega dela in rezultatov glavnih aktivnosti (ki jih je prijavitelj navedel v osnovni
prijavi3), kot npr. tržna raziskava, analiza tveganja, upravljanje z intelektualno lastnino ipd.
2. Zaključek (posodobljeno stanje poslovne ideje iz osnovne prijave)
- če naj bi se projekt nadaljeval, pojasnite nadaljnjo strategijo:
o podrobno opišite zlasti morebitne spremembe ciljev, koncepta, pristopa in učinkov,
o navedite, kakšna vrsta podpore bi bila koristna za nadaljnji razvoj vaše poslovne
ideje (partnerji, strokovnjaki, dostop do finančnih sredstev ipd.).
- če je poslovna ideja opuščena, pojasnite in navedite namero za nadaljnji razvoj.

»MSP« pomeni mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014. Gre za slovenski prevod angleške
kratice SME (Small and Medium sized Enterprises).
2 SME Instrument je poseben del Obzorja 2020, namenjen sofinanciranju inovacijskih projektov izključno mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
3 Osnovna prijava pomeni predložitev predloga projekta na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.
1

3

2.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
- omogočiti MSP pripravo bolj kakovostne prijave na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020,
- prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
- prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in
novih evropskih in globalnih trgih,
- omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa
Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.
Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij
uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.
Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih operacij,
opredeljuje sledeča področja uporabe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pametna mesta in skupnosti
Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Trajnostna pridelava hrane
Tovarne prihodnosti
Zdravje – medicina
Mobilnost
Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na
spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.3 Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje ima
upravičenec (to je prijavitelj, oz. v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju)
sedež podjetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na ta javni razpis.
Upravičenci (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji), ki ob oddaji vloge še nimajo
sedeža v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti
podružnico s sedežem v Republiki Sloveniji.
Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju, ima lahko sedež
podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v katerikoli od obeh
kohezijskih regij. Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oz. Zahodno kohezijsko regijo je razvidna iz
www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls).
Za vsakega prijavitelja (oziroma v primeru konzorcijev za vsakega posameznega konzorcijskega
partnerja) mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v
kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima sedež oziroma poslovni naslov poslovne
enote ali podružnice. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe
regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

3. Upravičenci
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Upravičenci so MSP, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v
okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe
razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.
Upravičenci so MSP, s sedežem v Republiki Sloveniji ali katerikoli drugi državi članici Evropske unije,
ki imajo najkasneje ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo ustanovljen poslovni naslov podružnice v
Republiki Sloveniji, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register. Tak prijavitelj mora vlogi priložiti
izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis, ter o tem, v kateri
regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka vpisa ne izvede,
bo agencija odstopila od pogodbe.
Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni
razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).
V primeru izbora vloge konzorcija imajo status upravičenca kot prejemnika sredstev državnih pomoči
vsi partnerji v konzorciju. Obvezna priloga prijave v primeru konzorcija je konzorcijska pogodba, v
kateri konzorcijski partnerji opredelijo svoje pravice in obveznosti. Obvezne sestavine konzorcijske
pogodbe so:
a) pooblastilo prijavitelju za zastopanje konzorcija,
b) medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev,
c) načrt operacije s posameznimi finančnimi deleži partnerjev,
d) ravnanje v primeru sprememb konzorcijskih partnerjev; spremembe konzorcijskih partnerjev so
dopustne le v primeru, da je med starim in novim partnerjem zagotovljeno univerzalno pravno
nasledstvo,
e) ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih partnerjev,
f) ravnanje s pravicami intelektualne lastnine.
V primeru konzorcijev mora biti sestava konzorcija in prijavitelj enak kot v osnovni prijavi. Prijavitelj
lahko na tem javnem razpisu kandidira le z enim projektom. Posamezno podjetje lahko sodeluje le z
enim projektom faze 1 v vsakem trenutku, bodisi v vlogi samostojnega prijavitelja bodisi partnerja ali
vodilnega konzorcijskega partnerja.
Do sofinanciranja so upravičena le podjetja oz. konzorciji, ki niso prejeli sredstev za iste stroške
oziroma za isti projekt na kateremkoli drugem domačem ali tujem javnem razpisu.
Za posamezno MSP se bo ob predložitvi vloge ponovno preverjal in določil status MSP v skladu s
Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji in partnerji konzorcija (v kolikor gre za prijavo konzorcija) in njihove operacije morajo
izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Vlogo na javni razpis odda prijavitelj projekta, ki lahko v skladu z osnovno prijavo nastopa bodisi
samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.
V primeru, da agencija ob preverjanju vlog ugotovi, da je prijavitelj navedel napačen podatek, ki je
vplival na izpolnjevanje pogojev, se vloga zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
izdaji sklepa o izboru za sofinanciranje, se pogodba ne bo podpisala. V primeru, da se neizpolnjevanje
pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, bo agencija odstopila od pogodbe, pri čemer je upravičenec
dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
transakcijski račun agencije (v nadaljevanju: TRR) do dneva vračila.
V primeru, da je za operacijo že prišlo do sklenitve pogodbe o sofinanciranju na tem javnem razpisu in
se kasneje ugotovi, da je isti projekt prejel sredstva tudi v okviru katerega od domačih ali tujih javnih
razpisov, se sklenjena pogodba o sofinanciranju razveljavi, upravičenec pa je dolžan skladno z
Navodili organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast
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in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020 vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev vrniti.
Dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj za dokazovanje izpolnjevanja pogojev na ta javni razpis, so
navedena v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1: Prijavni obrazec, v točki 4.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Samostojni prijavitelj ter prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega
razpisa, in ki:
o ustrezajo definiciji MSP, v skladu s Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
o imajo status podjetja v Republiki Sloveniji; v primeru, da kot prijavitelj nastopa MSP s
sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, si mora takšen prijavitelj najkasneje
do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo urediti poslovni naslov podružnice v Republiki
Sloveniji; neizpolnjevanje pogoja pomeni zavrnitev celotne operacije,
o podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja,
storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o
sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še
trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja),
o ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju
(obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli
pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do
pravnomočne odločitve sodišča,
o niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 –
uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
o ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso podjetja v težavah skladno z 18.
točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
o niso za isti namen pridobila sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih
proračunskih virov,
o niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
o imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do
države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
o da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju
do agencije oz. ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo),
o 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, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so)
vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
o niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom
EU.
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
a) sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 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,
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
b) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema
Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21.12.2010, str. 24),
razen v primeru pomoči de minimis.
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
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izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov 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.
Pomoč je dovoljena tudi za podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ob
pogoju, da ima podjetje najkasneje ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo poslovni naslov
podružnice v Republiki Sloveniji.
4.2 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljena operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- operacija je na podlagi že izvedenega ocenjevanja v okviru prijave na razpis SME Instrument s
strani Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«,
- operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- operacija se uvršča v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje
trajnostnega turizma,
- operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
- za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov
poslovne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob oddaji vloge,
- da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
- pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči
za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali
zneska državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni
razpis: Program izvajanja finančnih spodbud MGRT–RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II),
- operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe
Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba Komisije (ES) št. 651/2014)4,
- če bo predlog operacije uspešen (sprejet v financiranje) na tem javnem razpisu, ni upravičena
predložitev istega predloga projekta na nobenega od domačih ali tujih javnih razpisov za isti
namen,
- upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za prejeta sredstva
sofinanciranja, ki se nanašajo na operacijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 2A/ 2B/ 2C
vloge na javni razpis.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo operacijo kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena
obveznost upravičenca izpolnjena, ko je operacija v celoti zaključena.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru
odobrenih operacij, znaša skupaj 1.050.000 EUR.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe
sredstev.
Predvidena vrednost sofinanciranja po odpiranjih:
- 1. odpiranje (v letu 2017): 420.000 €,
- 2. odpiranje (v letu 2017): 210.000 €,
- 3. odpiranje (v letu 2018): 210.000 €,
Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru,
če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v
skladu z določili tega razpisa.
4
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-

4. odpiranje (v letu 2019): 210.000 €.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju
sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva:
 160253 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU,
 160254 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU,
 160255 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-SLO,
 160256 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-SLO.
- višina namenskih sredstev EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP
160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU znaša 486.612
EUR (z besedo) štiristo šestinosemdeset tisoč šeststo dvanajst evrov;
- višina namenskih sredstev EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP
160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU znaša 353.388
EUR (z besedo) tristo triinpetdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov;
- slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva, PP 160255 PN 1.2 – Naložbe
podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba znaša 121.653 EUR (z
besedo) sto enaindvajset tisoč šeststo triinpetdeset evrov;
- slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva, PP 160256 PN 1.2 – Naložbe
podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba znaša 88.347 EUR (z
besedo) oseminosemdeset tisoč tristo sedeminštirideset evrov.
V kolikor bo z izbranim prijaviteljem sklenjena pogodba o sofinanciranju, bo agencija sredstva
nakazala prijavitelju, v primeru konzorcijske prijave pa vsakemu posameznemu konzorcijskemu
partnerju v deležih, kot bodo izhajali iz prijavnega obrazca (Obrazec 1: Prijavni obrazec) in
konzorcijske pogodbe, pri čemer skupni seštevek ne sme preseči možne višine pavšalnega zneska.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko
agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru za sofinanciranje, ali skladno s pogodbo o
sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali način izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

6. Upravičeni stroški, obdobje izvajanja aktivnosti in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.
Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti, ki bo dala oceno smiselnosti nadaljevanja aktivnosti
na projektu in prehoda v drugo fazo.
Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje
izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €. Intenzivnost
pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.
Pavšalni znesek vsebinsko zajema tako neposredne stroške (stroški osebja, dodeljenega izdelavi
študije izvedljivosti; potni stroški in s tem povezana nadomestila za stroške bivanja oziroma dnevnice,
potrebni za izdelavo študije izvedljivosti; stroški podizvajalcev, potrebnih za izdelavo študije
izvedljivosti; stroški amortizacije za instrumente in opremo, uporabljano neposredno za študijo
izvedljivosti) kot posredne stroške. Upravičencem pri tem ni potrebno dejansko nastalih upravičenih
stroškov in izdatkov dokazovati z dokazili.
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6.1 Obdobje izvajanja aktivnosti ter upravičenosti stroškov in izdatkov
Začetek obdobja izvajanja aktivnosti ter upravičenosti stroškov in izdatkov prične teči od datuma
oddaje vloge na posamezno odpiranje in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je tudi skrajni
datum za zaključek operacije.
Izdelava študije se lahko prične izvajati z dnem oddaje vloge na javni razpis in se lahko izvaja najmanj
1 (en) in največ 6 (šest) mesecev od roka, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot predvideni začetek
operacije (Obrazec 1: Prijavni obrazec). Skrajni rok za pričetek izdelave študije izvedljivosti je 2 (dva)
meseca od roka za oddajo vlog.
V kolikor datum pričetka izdelave študije izvedljivosti ne bo enak kot je naveden v Obrazcu 1: Prijavni
obrazec, mora upravičenec v roku 8 (osmih) dni od prejema sklepa o izboru za sofinanciranje obvestiti
agencijo o spremembi datuma.
6.2 Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske
politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
6.3 Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1« se izvaja na osnovi priglašene sheme
državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-23992452015/II) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI).
Upravičenci do državne pomoči (to je prijavitelj, oz. v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner
v konzorciju) morajo upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za
operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali
zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči RRI.
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.
Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je
prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja operacije. Upravičenci ne smejo
začeti izvajati aktivnosti prijavljene operacije pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis.

7. Merila in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki je imenovana s
strani direktorja agencije ali od njega pooblaščene osebe.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s
predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega
razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne
izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se vloga zavrne.
Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s
strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru
prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s
predložitvijo Evaluation Summary Report (v nadaljevanju: ESR). Agencija za pravilnost izvedbe
ocenjevanja s strani Evropske komisije ne odgovarja.
Vse popolne vloge bo komisija razvrstila na sledeči način:
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a) Komisija med vsemi vlogami, ki so uvrščene v izbor za sofinanciranje, predlaga vloge po
vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge, ne glede na
področje uporabe tematike iz SME Instrumenta in S4, do porabe sredstev v posamezni
kohezijski regiji.
b) V primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, katerih prijavitelji in vsi
partnerji konzorcija bi se uvrstili v sofinanciranje glede na razpoložljiva sredstva za Vzhodno
ali Zahodno kohezijsko regijo po tem javnem razpisu.
c) V primeru, da so sredstva v posamezni kohezijski regiji že razporejena, se nadalje predlaga za
sofinanciranje operacije po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše
ocenjene vloge v kohezijski regiji, kjer so sredstva še na voljo.
d) V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki so v ESR pri
kriteriju Impact (Vpliv) prejele višje število točk.
e) V primeru, da bo še vedno več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki so v
ESR pri kriteriju Excellence (Odličnost) prejele višje število točk.
Nobena sprememba operacije v času med prijavo operacije na Evropsko komisijo in prijavo na javni
razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1 ni sprejemljiva. Taka operacija se zavrne.
Komisija na podlagi opravljene razvrstitve po kriterijih, določenih v predmetnem javnem razpisu ter na
podlagi potrjenega uvrstitvenega seznama operacij, pripravi predlog za sofinanciranje.
7.1 Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Izbranega prijavitelja bo agencija pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj
v roku osmih (8) dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo in se izbere
naslednja vloga glede na doseženo oceno. Enako velja v primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa
pogodbe. Tudi v tem primeru se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na
doseženo oceno.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca
pogodbe.
Agencija in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, s pogodbo o
sofinanciranju določita obseg in način sofinanciranja operacije.
7.2 Predložitev zahtevka za izplačilo
Za vsako operacijo bo upravičenec najkasneje v 30 dneh po zaključku priprave študije izvedljivosti
agenciji izstavil en (1) zahtevek (Obrazec 5). Obvezni prilogi zahtevka sta kopija izvedene študije
izvedljivosti in končno vsebinsko poročilo. Podrobneje je način predložitve zahtevka in pripadajočih
dokazil razviden iz razpisne dokumentacije (Obrazec 3: Vzorec pogodbe, točka VII).

8. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in
navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jih morajo upoštevati upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (http://www.euskladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf), bodo
opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.

9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter
evidentiranja operacije
Upravičenci bodo dolžni zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili
Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
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V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bodo morali upravičenci zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi
obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. Natančen datum za
hrambo dokumentacije bo objavljen na spletni strani izvajalskega organa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU morajo izbrani upravičenci voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni
računovodski kodi. Upravičenci so dolžni na tej računovodski kodi ali stroškovnem mestu prikazati
priliv sredstev sofinanciranja s strani izvajalske agencije. Na ta način je v vsakem trenutku zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.

10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim
organom
Upravičenci bodo morali omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem
operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa,
organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenci bodo morali nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju
samem, bodo upravičenci morali omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenci bodo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščeni, organ upravljanja in/ali posredniški organ pa lahko opravi tudi
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenci so dolžni ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

11. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8.
členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti
vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenci bodo morali cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob
upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.

12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (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. Prijavitelji morajo 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.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
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13. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Ni relevantno.

14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnika
operacije
Upravičenci bodo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125.
členom Uredbe 1303/2013/EU ter s 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžni spremljati in
agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev (izdelani študiji izvedljivosti), ki jih bo potrebno zbirati za namene
spremljanja in vrednotenja operacije, so opredeljena v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 3: Vzorec
pogodbe, točka VII, 13. člen.

15. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe
1303/2013/EU
Če v treh (3) letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno
prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili
njeni prvotni cilji,
se smiselno upošteva omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali
kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja 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 razpisom dolžan
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega
dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

17. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s
pravom Unije in pravom Republike Slovenije
V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št.
1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da
je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno
stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni
dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, lahko agencija pogodbo
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odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

19. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem fizičnem izvodu in eni elektronski kopiji (na CD-ju/DVD-ju ali
USB ključku) in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1:
Prijavni obrazec, v točki 4. Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični
obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da
je za presojo pomembna tiskana oblika. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer
je izjemoma navedeno drugače.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo
izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijave morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec 4
»Oddaja vloge«, iz katerega morajo biti jasno razvidni podatki o nazivu pošiljatelja in označba, da gre
za oddajo vloge na javni razpis.
Prijave, iz katerih ne bo razvidno, da gre za prijavo na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo
praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju5.

20. Roki za oddajo vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer so predvidena štiri odpiranja. Rok za oddajo vlog
za prvo odpiranje je 13.1.2017, za drugo odpiranje 15.5.2017, za tretje odpiranje 15.5.2018 in za
četrto odpiranje 15.5.2019.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum odpiranja.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni
žig).
Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma za oddajo vlog.
Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži največ devetdeset (90) dni pred posameznim rokom za
oddajo vlog, navedenem v prvem odstavku 20. točke javnega razpisa, razen v primeru prvega
postavljenega roka za oddajo vlog. Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in prepozno prispele vloge
bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj na javni razpis soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa
ter v celoti sprejema določila, navedena v vzorcu pogodbe (Obrazec 3: Vzorec pogodbe).

21. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8. delovnih dneh po
datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na
spletnih straneh agencije (http://www.spiritslovenia.si/).
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v primeru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za
prijavo na javni razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 1).
5
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V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih (8) dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot
nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno
in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom
zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.

22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Direktor agencije na predlog komisije s sklepom odloči o izboru in dodelitvi sredstev.
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od posameznega
datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih
(30) dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno
sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za razvrščanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljene na spletnih straneh
agencije (http://www.spiritslovenia.si/), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(http://www.mgrt.gov.si/) in Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(http://www.eu-skladi.si/) v obliki seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in
občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Vsi ostali
podatki in dokumentacija se bodo obravnavali v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja.

23. Dostopnost besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletnem
naslovu www.spiritslovenia.si/.

24. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z
SME@spiritslovenia.si.

javnim

razpisom

se

posredujejo

v

elektronski

obliki

na

naslov:

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom
posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, ne bodo
upoštevana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, 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.
Potencialni prijavitelji bodo
http://www.spiritslovenia.si/.

o

vseh

novostih

sproti

obveščeni

preko

spletne

strani

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
mag. Gorazd Mihelič
direktor
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III. NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v fizični obliki in v celoti skladno z navodili in obrazci iz razpisne
dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti izpolnjeno vlogo z vsemi prilogami, razen Obrazca
4: Oddaja vloge in Obrazca 6: Vsebina popolne vloge, na elektronskem nosilcu podatkov. Vlogi
morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva fizična oblika vloge.
Prijavitelj izpolni predpisane obrazce na predvidenih in označenih mestih. Prijavitelj naj ne posega v
obrazce. Edini dopustni poseg v obrazce je dopolnitev obrazca v primeru večjega števila konzorcijskih
partnerjev.
V javnem razpisu navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru, da
katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se razvrščanje po merilih ne izvede, vloga pa zavrne. V
primeru, da agencija ugotovi, da je prijavitelj navedel napačne podatke, se vloga zavrne. Če agencija
v fazi preverjanja ne bi ugotovila, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj, napačni, ali da prijavitelj ne
izpolnjuje pogojev in to ugotovi po izdaji sklepa o izboru za sofinanciranje, se pogodba ne bo
podpisala, že podpisana pogodba pa se bo razdrla in od prejemnika sredstev zahtevalo povračilo
sredstev v skladu s pogodbo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije in jo prijavitelj ob prijavi na
javni razpis parafira na zadnji strani.
Prijavitelji morajo v vlogi predložiti vso popolno dokumentacijo in dokazila, kot so zahtevana v razpisu.
Pri tem morajo upoštevati navodila za izpolnjevanje, kot so zapisana v obrazcih.
V.1. Obrazec 1: Prijavni obrazec
Velja za samostojne prijavitelje in konzorcijske prijave.
Obrazec je ustrezno (popolno) izpolnjen, ko so izpolnjena vsa polja obrazca. Izjema je točka 3
obrazca, ki jo izpolnjujejo le prijavitelji, ki izvajajo svojo operacijo v okviru konzorcija. Obrazec
izpolnjujete tako, da v posamezna polja vpisujete podatke.
V rubriko »Prednostno področje S4, v katerega je uvrščena operacija« vnesite eno prednostno
področje uporabe veljavne S4, in sicer:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
V rubriki »Kratka obrazložitev uvrstitve operacije v prednostno področje S4« predstavite ključne
elemente operacije, ki jo umeščajo v izbrano prednostno področje S4 ter podajte utemeljitev.
Predstavitev naj bo razumljiva, kratka in jedrnata (obsega naj največ 2000 znakov).
Pod točko 2 – Prijavni obrazec – Naziv prijavitelja vnesite podatke bodisi sedeža podjetja bodisi
podružnice ali poslovne enote.
Pri določitvi regije (Vzhod / Zahod), v katero spada prijavitelj oziroma posamezen partner konzorcija,
upoštevajte razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oz. Zahodno kohezijsko regijo, kot je razvidna iz
preglednice (povzeto po: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls).
V.1.1.
V primeru samostojnega prijavitelja, se polja, ki se nanašajo na partnerje v konzorciju (točka 3 Partnerji v konzorciju) ne izpolnjujejo.

15

V.1.2.
V primeru konzorcijske prijave, prijavitelj (vodilni partner) izpolni vsa polja, pri čemer podatke
vodilnega partnerja (prijavitelja) vpiše v rubriki »Naziv prijavitelja« (točka 2), v polja »Naziv
konzorcijskega partnerja« (točka 3) pa vnese podatke partnerjev v konzorciju v skladu s konzorcijsko
pogodbo. V primeru večih konzorcijskih partnerjev, kot jih predvideva obrazec, obrazec ustrezno
razširi.
Obvezna priloga prijavnega obrazca v primeru konzorcijske prijave, je podpisana in žigosana
konzorcijska pogodba, ki jo konzorcijski partnerji samostojno oblikujejo, njene obvezne sestavine pa
so predpisane v točki 3 javnega razpisa.
Pri pripravi konzorcijske pogodbe smiselno upoštevajte tudi navodila, objavljena na spletni strani:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf.
Obrazcu priložite (kopije) priloge:
- Pečat odličnosti (Seal of Excellence),
- Poročilo o oceni (Evaluation Summary Report),
- Kopijo osnovne prijave na program SME instrument, to je PDF dokument, ki ste ga prejeli ob
oddaji v Participant portal,
- Prevod povzetka osnovne prijave na program SME instrument v slovenski jezik,
- Konzorcijsko pogodbo (v primeru prijave konzorcija).
Obrazec mora vsebovati tudi datum, podpis odgovorne osebe in žig prijavitelja (ali izjavo o poslovanju
brez žiga).
Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod podpisanega in skeniranega obrazca S
PRILOGAMI.
V.2.
Obrazec
2
(A/B/C):
Izjava
podjetij/konzorcijskega partnerja)

(samostojnega

prijavitelja/nosilca

konzorcija

Samostojni prijavitelji izpolnite obrazec 2 A (samostojni prijavitelj), v primeru, da je prijavitelj konzorcij
podjetij pa izpolnite obrazca 2 B (izpolni nosilec konzorcija podjetij) in 2 C (izpolnijo vsi konzorcijski
partnerji).
V obrazec obvezno vpišite naziv operacije in številko stroškovnega mesta, na katerem bo vodena
operacija.
Izjavo pred podpisom preberite, saj se z njenim podpisom strinjate z vsemi v javnem razpisu
navedenimi pogoji.
Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod podpisane in skenirane izjave.
V.2. Obrazec 2 D: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za podjetja
V obrazec vpišite zahtevane podatke za prijavitelja. Obrazec je potrebno izpolniti tudi za vsakega
posameznega konzorcijskega partnerja z dikcijo, kot izhaja iz obrazca:
Tuji prijavitelji so dolžni sami pridobiti in priložiti dokazila iz kazenske evidence matične države, in
sicer:
- potrdilo o nekaznovanosti, ki dokazuje, da podjetje ni zabeleženo v kazenski evidenci,
- potrdilo, da podjetje ni v kazenskem postopku, pri čemer dokazila ne smejo biti starejša od
datuma objave javnega razpisa.
Vsa dokazila in utemeljitve tujih prijaviteljev morajo biti prevedena v slovenski jezik s strani sodnega
tolmača.
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Slovenski prijavitelji so dolžni izpolniti in podpisati pooblastilo agenciji za pridobitev dokazil iz
kazenske evidence (Obrazec 2 D). V kolikor že sami razpolagajo s potrdili, jih lahko priložijo vlogi, pri
čemer potrdila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.
Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod podpisane in skenirane izjave ali potrdil.
V.2. Obrazec 2 E: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za fizične osebe
V obrazec vpišite zahtevane podatke za odgovorno osebo / zakonitega zastopnika prijavitelja.
Obrazec je potrebno izpolniti tudi za vsakega posameznega konzorcijskega partnerja, kot izhaja iz
obrazca:
Tuji prijavitelji so dolžni sami pridobiti in priložiti dokazila iz kazenske evidence matične države
zakonitega zastopnika, in sicer:
- potrdilo o nekaznovanosti, ki dokazuje, da fizična oseba ni zabeležena v kazenski evidenci,
- potrdilo, da fizična oseba ni v kazenskem postopku, pri čemer dokazila ne smejo biti starejša od
datuma objave javnega razpisa.
Vsa dokazila in utemeljitve tujih prijaviteljev morajo biti prevedena v slovenski jezik s strani sodnega
tolmača.
Slovenski prijavitelji so dolžni izpolniti in podpisati pooblastilo agenciji za pridobitev dokazil iz
kazenske evidence (Obrazec 2 E). V kolikor že sami razpolagajo s potrdili, jih lahko priložijo vlogi, pri
čemer potrdila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.
Pooblastilo je potrebno priložiti za vse odgovorne osebe / zakonite zastopnike, navedene v AJPES-u.
Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod podpisanega in skeniranega pooblastila ali
potrdila za vsako odgovorno osebo / zakonitega zastopnika, navedenega v AJPES-u.
V.3. Obrazec 3: Vzorec pogodbe
V pogodbo ne vnašajte podatkov. Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na zadnji strani.
S parafiranjem potrdite, da ste bili vnaprej, ob prijavi na javni razpis seznanjeni s pogodbenimi določili.
Pogodba se bo podpisovala v primeru, da bo operacija sprejeta v sofinanciranje. V tem primeru bo
opremljena s konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni (kot npr. podatki o podjetju, pogodbeni
znesek itd.).
Pogodba je vzorčna, agencija si pridržuje pravico, da pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali
spremeni. Če se prijavitelj z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis pogodbe pisno zavrne,
v tem primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev,
odobrenih s sklepom o izboru za sofinanciranje.
Za popolno elektronsko obliko vloge posredujte en izvod parafiranega in skeniranega izvoda vzorčne
pogodbe.
V.4. Obrazec 4: Oddaja vloge
Obrazec dopolnite z nazivom in naslovom pošiljatelja ter nalepite na ovojnico, v kateri boste pošiljali
vlogo na javni razpis. Polje »Zaporedna številka prijave« pustite prazno.
V.5. Obrazec 6: Vsebina popolne vloge
Služi le kot kontrolni obrazec popolnosti vloge in se ga ne oddaja.
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IV. OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI
Upravičenci so dolžni zagotoviti informiranje in obveščanje javnosti o operaciji skladno s členoma 115
in 116 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013.
Obvezno je potrebno upoštevati Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so objavljena na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Navodila natančno opisujejo naloge upravičencev in ostalih
deležnikov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, tehnične značilnosti izvajanja ukrepov
obveščanja javnosti ter informacije o označevanju informacijskega in komunikacijskega gradiva.
Poleg Navodil je potrebno upoštevati tudi Priročnik celostne grafične podobe evropskih
strukturnih in investicijskih skladov za programsko obdobje 2014–2020, ki je objavljen na spletni
strani: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf.
Primer označitve Evropskega sklada za regionalni razvoj:

Logotip upravičenca

V kolikor upravičenec objavlja informacije o operaciji na spletnih straneh, na dogodkih
namenjenih ciljnim skupinam ali širši javnosti in na novinarskih konferencah je poleg logotipa
upravičenca in logotipa sklada potrebno uporabiti tudi logotipa ministrstva in agencije.
Na dogodkih, promocijskem materialu, spletnih straneh itd. je upravičenec dolžan navesti, da operacijo
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati je dolžan navesti, da
se operacija izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in
inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem
povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem
tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih
proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter
razširjanje tehnologij za splošno rabo«.
Vsa gradiva na dogodkih morajo biti na prvi strani ustrezno označena (npr. vabilo in program, lista
udeležencev, gradivo za novinarje, predstavitve in drugi pisni prispevki). V primeru tiskovnih konferenc
se pred govorniki postavita tudi namizni zastavici Republike Slovenije in Evropske unije, prav tako se
označijo prostori (npr. panoji, plakati ipd.), v katerih poteka dogodek.
V primeru, da operacija in aktivnosti, ki jih izvajate v okviru ter predstavljate v javnih občilih (radio,
televizija, časopisi, spletnih straneh, PowerPoint predstavitev itd.), je prav tako potrebno navesti, da
operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in navesti
ministrstvo in agencijo.
SIMBOL UNIJE

SIMBOL SKLADA

LOGOTIP MINISTRSTVA

LOGOTIP AGENCIJE

Simboli in različne oblike logotipov so dostopni na spletni strani EU-skladi: www.eu-skladi.si in pri
skrbniku pogodbe.
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V. OBRAZCI IN DOKAZILA
Obrazec 1: Prijavni obrazec
1. OSNOVNI PODATKI
Naziv operacije
Predviden pričetek izvajanja študije
(dan/mesec/leto)
Prednostno področje S4, v katerega je
uvrščena operacija
Kratka obrazložitev uvrstitve operacije
v prednostno področje S46
2. PRIJAVNI OBRAZEC
NAZIV PRIJAVITELJA7
SEDEŽ
podjetja /
poslovne enote /
podružnice
(ustrezno označi)
Naslov
Poštna številka in kraj
Regija (Vzhod / Zahod)
KONTAKTNI PODATKI OSEBE, DOSTOPNE ZA KOMUNIKACIJO Z IZVAJALCEM JAVNEGA RAZPISA
Ime in priimek
Vloga v organizaciji
Telefon in GSM
Naslov elektronske pošte
POSLOVNI PODATKI PRIJAVITELJA
Matična številka
Davčna številka
Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun
Številka transakcijskega računa
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Število zaposlenih v podjetju/poslovni enoti/podružnici8
Letni promet9
Bilančna vsota10
Znesek predvidenega sofinanciranja v EUR (od
celotnega pavšalnega zneska)11:
Delež predvidenega sofinanciranja (od celotnega

%

Omejitev največ 2000 znakov.
Navedite podatke samostojnega prijavitelja oziroma vodilnega konzorcijskega partnerja v primeru konzorcija.
8 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument.
9 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument.
10 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument.
11 V primeru samostojnega prijavitelja se vpiše znesek v višini 35.000 EUR, kar ustreza deležu predvidenega sofinanciranja 100%. V primeru konzorcijskih
partnerjev vpišite znesek in delež, ki ga prejme posamezni konzorcijski partner.
6
7
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pavšalnega zneska):
3. PARTNERJI V KONZORCIJU12
NAZIV KONZORCIJSKEGA PARTNERJA 1
SEDEŽ
podjetja /
poslovne enote /
podružnice
(ustrezno označi)
Naslov
Poštna številka in kraj
Regija (Vzhod / Zahod)
POSLOVNI PODATKI KONZORCIJSKEGA PARTNERJA
Matična številka
Davčna številka
Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun
Številka transakcijskega računa
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Število zaposlenih v podjetju/poslovni enoti/podružnici13
Letni promet14
Bilančna vsota15
Znesek predvidenega sofinanciranja v EUR (od
celotnega pavšalnega zneska)16:
Delež predvidenega sofinanciranja (od celotnega
pavšalnega zneska):

%

NAZIV KONZORCIJSKEGA PARTNERJA 2
SEDEŽ
podjetja /
poslovne enote /
podružnice
(ustrezno označi)
Naslov
Poštna številka in kraj
Regija (Vzhod / Zahod)
POSLOVNI PODATKI KONZORCIJSKEGA PARTNERJA
Matična številka
Davčna številka
Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun

Izpolnite le v primeru prijave konzorcija, v primeru samostojne prijave pustite neizpolnjeno; v primeru več konzorcijskih partnerjev, obrazec ustrezno
razširite.
13 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
14 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
15 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
16 V primeru konzorcijskih partnerjev vpišite znesek in delež, ki ga prejme posamezni konzorcijski partner.
12
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Številka transakcijskega računa
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Število zaposlenih v podjetju/poslovni enoti/podružnici17
Letni promet18
Bilančna vsota19
Znesek predvidenega sofinanciranja v EUR (od
celotnega pavšalnega zneska)20:
Delež predvidenega sofinanciranja (od celotnega
pavšalnega zneska):
4.

%

PRILOGE

-

Pečat odličnosti (Seal of Excellence)

-

Poročilo o oceni (Evaluation Summary Report)
Kopija osnovne prijave na program SME Instrument, to je PDF dokument, ki ste ga prejeli ob oddaji v Participant
portal
Prevod povzetka osnovne prijave na program SME Instrument v slovenski jezik

-

Konzorcijska pogodba (v primeru prijave konzorcija)

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

Podpis

Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
19 Navedite podatke na dan oddaje vloge na ta javni razpis in ne podatkov, ki so veljali ob oddaji vloge na SME Instrument
20 V primeru konzorcijskih partnerjev vpišite znesek in delež, ki ga prejme posamezni konzorcijski partner.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
(samostojni prijavitelj)
Obrazec 2 A: Izjava samostojnega prijavitelja
Naziv operacije: _________________
Spodaj podpisani
ZAKONITI ZASTOPNIK
(vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika)
PRIJAVITELJA
(vpišite skrajšani naziv prijavitelja)
Izjavljam, da:
- se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumentaciji,
- vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom,
- vsi podatki iz vloge, vključno z dokazili, so priloženi tudi v elektronski obliki; pisna in elektronska oblika vloge sta
med seboj identični,
- so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na
katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. ni bila obsojena
zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja),
- ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in prijaviteljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni
razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe
sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
- smo organizirani kot podjetje, opredeljeno v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPoP-1, Url. l.
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji,
- v kolikor predstavljamo podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge
na ta javni razpis še nimamo ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, bomo najkasneje do izstavitve prvega
zahtevka za izplačilo izvedli ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji, kar bomo dokazovali z vpisom v Sodni
register,
- podjetje ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
- podjetje 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 v težavah – ZPRPGDT (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso podjetja v
težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
- nismo za isti namen pridobili sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov,
- podjetje na dan oddaje vloge ni v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
- ima podjetje poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da
bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
- glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije in ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- 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, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in
financiranja terorizma,
- podjetje nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na sledeče
izključene sektorje:

sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 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,
- pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št.
2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21.12.2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,
- podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske Komisije, ki je
22

-

-

prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
operacija je uvrščena v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4,
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije operacije so v celoti zagotovljena,
operacija izkazuje spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba
Komisije (ES) št. 651/2014)21,
zakoniti zastopnik podjetja nisem s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem,
zakoniti zastopnik podjetja nisem storil velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mi je
bila dokazana s sredstvi, ki jih agencija lahko utemelji,
ne podjetje in ne zakoniti zastopnik prijavitelja nisva v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12); v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD)
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku,
bomo za potrebe operacije vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov za prejeta sredstva
sofinanciranja, ki se nanašajo na operacijo:
__________________ (vpišite naziv in številko stroškovnega mesta, na katerem bo vodena operacija)
seznanjeni smo z vsebino vseh pravnih podlag, ki so navedene kot podlage javnega razpisa in bomo redno
spremljali tudi njihove morebitne spremembe.

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru,
če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v
skladu z določili tega razpisa.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
(nosilec konzorcija podjetij)
Obrazec 2 B: Izjava nosilca konzorcija podjetij
Naziv operacije: _________________
Spodaj podpisani
ZAKONITI ZASTOPNIK
(vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika)
PRIJAVITELJA
(vpišite skrajšani naziv prijavitelja)
Izjavljam, da imamo nosilno vlogo v konzorciju podjetij pri izvedbi študije izvedljivosti.
Izjavljam, da:
- se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumentaciji,
- vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom,
- vsi podatki iz vloge, vključno z dokazili, so priloženi tudi v elektronski obliki; pisna in elektronska oblika vloge sta
med seboj identični,
- so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na
katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. ni bila obsojena
zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetja ali odgovorno osebo podjetja),
- ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in prijaviteljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni
razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe
sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
- smo organizirani kot podjetje, opredeljeno v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPoP-1, Url. l.
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji,
- v kolikor predstavljamo podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge
na ta javni razpis še nimamo ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, bomo najkasneje do izstavitve prvega
zahtevka za izplačilo izvedli ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji, kar bomo dokazovali z vpisom v Sodni
register,
- podjetje ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
- podjetje 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 v težavah – ZPRPGDT (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso podjetja v
težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
- nismo za isti namen pridobili sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov,
- podjetje na dan oddaje vloge ni v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
- ima podjetje poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da
bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
- glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije in ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- 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, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in
financiranja terorizma,
- podjetje nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na sledeče
izključene sektorje:

sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 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,
- pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št.
24

-

-

2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21.12.2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,
podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske Komisije, ki je
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
operacija je uvrščena v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4,
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije operacije so v celoti zagotovljena,
operacija izkazuje spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba
Komisije (ES) št. 651/2014)22,
zakoniti zastopnik podjetja nisem s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem,
zakoniti zastopnik podjetja nisem storil velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mi je
bila dokazana s sredstvi, ki jih agencija lahko utemelji,
ne podjetje in ne zakoniti zastopnik prijavitelja nisva v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12); v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD)
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku,
bomo za potrebe operacije vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov za prejeta sredstva
sofinanciranja, ki se nanašajo na operacijo:
__________________ (vpišite naziv in številko stroškovnega mesta, na katerem bo vodena operacija)
seznanjeni smo z vsebino vseh pravnih podlag, ki so navedene kot podlage javnega razpisa in bomo redno
spremljali tudi njihove morebitne spremembe.
Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru,
če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v
skladu z določili tega razpisa.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
(konzorcijski partner)
Obrazec 2 C: Izjava konzorcijskega partnerja
Naziv operacije: _________________
Spodaj podpisani
ZAKONITI ZASTOPNIK
(vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika)
KONZORCIJSKEGA PARTNERJA
(vpišite skrajšani naziv konzorcijskega
partnerja)
Izjavljam, da v konzorciju podjetij pri izvedbi študije izvedljivosti sodelujemo kot partner.
S podpisom izjave soglašamo in pooblaščamo vodilnega partnerja konzorcija, da v primeru uspešne kandidature na tem
javnem razpisu v imenu vseh partnerjev konzorcija podpiše pogodbo o sofinanciranju.
Prav tako izjavljam, da:
- se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu in razpisni dokumentaciji,
- vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom,
- vsi podatki iz vloge, vključno z dokazili, so priloženi tudi v elektronski obliki; pisna in elektronska oblika vloge sta
med seboj identični,
- so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na
katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. ni bila obsojena
zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja),
- ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in konzorcijskim partnerjem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na
katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi
neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
- smo organizirani kot podjetje, opredeljeno v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPoP-1, Url. l.
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji,
- v kolikor predstavljamo podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge
na ta javni razpis še nimamo ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, bomo najkasneje do izstavitve prvega
zahtevka za izplačilo izvedli ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji, kar bomo dokazovali z vpisom v Sodni
register,
- podjetje ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
- podjetje 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 v težavah – ZPRPGDT (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso podjetja v
težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
- nismo za isti namen pridobili sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov,
- podjetje na dan oddaje vloge ni v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
- ima podjetje poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da
bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
- glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije in ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- 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, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in
financiranja terorizma,
- podjetje nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na sledeče
izključene sektorje:

sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
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-

-

- znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
- pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št.
2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21.12.2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,
podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske Komisije, ki je
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
operacija je uvrščena v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4,
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije operacije so v celoti zagotovljena,
operacija izkazuje spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba
Komisije (ES) št. 651/2014)23,
zakoniti zastopnik podjetja nisem s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem,
zakoniti zastopnik podjetja nisem storil velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mi je
bila dokazana s sredstvi, ki jih agencija lahko utemelji,
ne podjetje in ne zakoniti zastopnik podjetja nisva v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12); v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD)
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
poslovna goljufija ali za enakovrstna kazniva dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku,
bomo za potrebe operacije vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov za prejeta sredstva
sofinanciranja, ki se nanašajo na operacijo:
__________________ (vpišite naziv in številko stroškovnega mesta, na katerem bo vodena operacija)
seznanjeni smo z vsebino vseh pravnih podlag, ki so navedene kot podlage javnega razpisa in bomo redno
spremljali tudi njihove morebitne spremembe.
Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru,
če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v
skladu z določili tega razpisa.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
Obrazec 2 D: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za podjetja24
Naziv operacije: _________________
Spodaj podpisani
ZAKONITI ZASTOPNIK
(vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika)
Datum rojstva
Naslov
Poštna številka in kraj
Vrsta osebnega dokumenta
Številka osebnega dokumenta
Datum izdaje osebnega dokumenta
NAZIV PRIJAVITELJA /
KONZORCIJSKEGA PARTNERJA
(vpišite polno ime prijavitelja / konzorcijskega
partnerja)
Naslov
Poštna številka in kraj
Občina sedeža pravne osebe
Matična številka
Davčna številka

Pooblaščam Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev za Javni razpis Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1, pridobi
podatke iz uradnih evidenc RS, in sicer:
na okrajnem sodišču potrdilo, da podjetje ni v kazenskem postopku in
na Ministrstvu za pravosodje potrdilo, da podjetje ni zabeleženo v kazenski evidenci.

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis

24

Tuji prijavitelji so dolžni sami pridobiti in priložiti dokazila iz kazenske evidence matične države, in sicer:
- potrdilo o nekaznovanosti, ki dokazuje, da podjetje ni zabeleženo v kazenski evidenci,
- potrdilo, da podjetje ni v kazenskem postopku, pri čemer dokazila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.

Vsa dokazila in utemeljitve tujih prijaviteljev morajo biti prevedena v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.
Slovenski prijavitelji so dolžni izpolniti in podpisati pooblastilo agenciji za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc (obrazec 2D in 2E). V kolikor že sami
razpolagajo s potrdili, jih lahko priložijo vlogi, pri čemer potrdila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
Obrazec 2 E: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za fizične osebe25
Spodaj podpisani
Ime in priimek
(vpišite ime in priimek odgovorne osebe /
zakonitega zastopnika podjetja)
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Državljanstvo
Moje prejšnje osebno ime se je glasilo
Naslov stalnega / začasnega prebivališča
(ulica, hišna številka, poštna številka in
pošta)
Vrsta osebnega dokumenta
Številka osebnega dokumenta
Datum izdaje osebnega dokumenta
Naziv podjetja/podjetij, katerega
odgovorna oseba / zakoniti zastopnik sem
(vpišite polno ime podjetja/podjetij)
Pooblaščam Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev za Javni razpis Dopolnjevanje SME Instrument – Faza 1, pridobi
podatke iz uradnih evidenc RS, in sicer:
- na okrajnem sodišču potrdilo, da nisem v kazenskem postopku in
- na Ministrstvu za pravosodje potrdilo, da nisem zabeležen/-a v kazenski evidenci.

Kraj, datum

Ime in priimek

Podpis

25

Tuji prijavitelji so dolžni sami pridobiti in priložiti dokazila iz kazenske evidence matične države zakonitega zastopnika, in sicer:
- potrdilo o nekaznovanosti, ki dokazuje, da fizična oseba ni zabeležena v kazenski evidenci,
- potrdilo, da fizična oseba ni v kazenskem postopku, pri čemer dokazila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.

Vsa dokazila in utemeljitve tujih prijaviteljev morajo biti prevedena v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.
Slovenski prijavitelji so dolžni izpolniti in podpisati pooblastilo agenciji za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc (obrazec 2D in 2E). V kolikor že sami
razpolagajo s potrdili, jih lahko priložijo vlogi, pri čemer potrdila ne smejo biti starejša od datuma objave javnega razpisa.
Pooblastilo je potrebno priložiti za vse odgovorne osebe / zakonite zastopnike, navedene v AJPES-u.
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Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
Obrazec 3: Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na zadnji strani, ni pa je potrebno izpolnjevati.
S parafo potrdite, da ste bili vnaprej, ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba se bo
dejansko podpisovala v primeru, da bo operacija sprejeta v sofinanciranje. V tem primeru bo
opremljena s konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni (kot npr. naslov operacije, pogodbeni
znesek itd.). Pogodba je le vzorčna in si agencija pridržuje pravico, da pogodbo pred podpisom
ustrezno dopolni ali spremeni. Izbrani prijavitelj na javni razpis ima pravice podpis pogodbe, v primeru
sprememb, ki bi bile zanj nesprejemljive, zavrniti. To mora podjetje storiti pisno. V kolikor podjetje
zavrne podpis pogodbe, se šteje, da je odstopilo od vloge in da je sklep o dodelitvi sredstev
razveljavljen.
Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, kot izvajalski organ, ki jo zastopa
direktor mag. Gorazd Mihelič (v nadaljevanju: agencija)
Davčna številka:
Matična številka:

SI 97712663
6283519000

in
Naziv, naslov, kot upravičenec/upravičenec v zastopstvu vseh partnerjev konzorcija, v primeru
prijave konzorcija, ki ga zastopa _____________ (v nadaljevanju: upravičenec)
Davčna številka:
Matična številka:
Transakcijski račun: __________________, odprt pri
sklepata
POGODBO
o sofinanciranju operacije ______________
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:
- da upravičenec pri izvajanju pogodbe nastopa samostojno brez partnerjev pri operaciji, ki se
sofinancira s to pogodbo, / v primeru konzorcija: da upravičenec pri izvajanju pogodbe
zastopa vse partnerje v konzorciju, ki sodelujejo pri operaciji, ki se sofinancira s to pogodbo,
- da so v primeru konzorcija kot upravičenec razumljeni vsi konzorcijski partnerji po tej pogodbi,
ki so v primeru konzorcija partnerji v konzorciju in so sklenili konzorcijsko pogodbo, št.
………… z dne …………, v kateri so pooblastili prijavitelja vloge kot upravičenca za podpis te
pogodbe in za vso komunikacijo z agencijo ter da so se partnerji sporazumeli o medsebojni
porazdelitvi pravic, dolžnosti in odgovornosti ter solidarni odgovornosti v razmerju do agencije,
- da je agencija oseba javnega prava, ki je na podlagi Uredbe 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 in 58/16) dolžna opravljati predpisane
naloge v okviru načrtovanja evropske kohezijske politike in načina izbora operacij in izvajanja
operacij,
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da je bil za operacijo upravičencu izdan sklep agencije o izboru ______, ki je postal
pravnomočen dne ________,
da predstavljajo sredstva, dodeljena upravičencu v skladu s to pogodbo, sredstva evropske
kohezijske politike, ki se upravičencu na podlagi te pogodbe izplačajo kot sredstva iz
proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba),
da področje izvajanja evropske kohezijske politike sodi v področje javnih financ ter je v celoti
urejeno s predpisi, sprejetimi na ravni Evropske unije in nacionalnimi predpisi, ki so za stranke
zavezujoči,
da je namen sofinanciranja operacij iz sredstev evropske kohezijske politike izključno
financiranje pavšalnega zneska izbranih operacij ali njihovih delov, ki niso obremenjene s
kršitvami veljavnih predpisov ali te pogodbe,
da je upravičenec seznanjen, da gre za pogodbo, ki je v določenem delu pod javnopravnim
režimom, torej pod ureditvijo, drugačno od splošnih pravil pogodbenega prava,
da agencija v pogodbi ne nastopa samo kot pogodbena stranka, temveč tudi kot nosilec
javnega interesa za spodbujanje naložb za rast in delovna mesta ter zmanjševanje razvojnih
razlik do razvitih regij Evropske unije ter med kohezijskima regijama in razvojnimi regijami v
Republiki Sloveniji. Pri uresničevanju tega interesa ima nekatera pooblastila, s katerimi lahko
posega v določbe te pogodbe zlasti v delih, ki se nanašajo na pristojnosti posredniškega
organa in organa upravljanja v zvezi z nadzorom nad porabo sredstev in pooblastilom za ta
nadzor,
da je upravičenec seznanjen z obveznostmi in pristojnostmi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: RS) glede deljenega upravljanja med RS in Evropsko komisijo (v nadaljnjem
besedilu: Komisija) za sredstva Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljnjem
besedilu: ESI skladov) ter da Komisija in RS uporabljata načelo dobrega finančnega
poslovanja v skladu s 30. členom Uredbe (EU) št. 966/2012, ki se uporablja za evropski
proračun,
da je upravičenec seznanjen, da so udeleženci evropske kohezijske politike dolžni
preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter poročati o njih. Prav tako so dolžni
izvajati finančne in druge popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi
nepravilnostmi. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se uporabi
pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek,
da je upravičenec seznanjen, da neizvršitev finančnega popravka za RS pomeni neupravičeno
obremenitev državnega proračuna, kot to določa 85. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec ima pravico ugovarjanja zoper vmesna poročila agencije, posredniškega organa,
organa upravljanja, revizijskega organa in drugih nadzornih organov, vključenih v izvajanje,
upravljanje, nadzor ali revizijo operacije Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2014-2020, s katerimi izpodbija ugotovitve iz vmesnih poročil,
ter dolžnost navajanja vseh dejstev in dokazov, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v
navedenih vmesnih poročilih,
da zadržanje izplačil sredstev, finančni popravki in vračilo že izplačanih sredstev za
upravičenca ne pomenijo nastanka težko nadomestljive škode,
da upravičenec pri izvajanju pogodbe nastopa samostojno, brez partnerjev, pri operaciji, ki se
sofinancira s to pogodbo. / upravičenci pri izvedbi operacije, ki se sofinancira s to pogodbo
nastopajo kot konzorcijski partnerji.
2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se ta pogodba sklepa zaradi dodelitve sredstev evropske
kohezijske politike upravičencu, katerega operacija je bila odobrena, in ki se izplačajo kot sredstva iz
proračuna Evropske unije s slovensko udeležbo za operacije ali njihove dele, ki niso obremenjeni s
kršitvami veljavnih predpisov in te pogodbe. Pogodbeno razmerje je urejeno z evropskimi in
slovenskimi javnofinančnimi predpisi ter je podvrženo tudi nadzoru evropskih in slovenskih institucij ali
organov, ki ugotavljajo kršitve pri uporabi dodeljenih sredstev. Ker gre za dodelitev javnih sredstev, se
pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta ravnali v skladu z ugotovitvami iz končnih poročil organa
upravljanja, revizijskega organa in drugih nadzornih organov ali institucij, vključenih v izvajanje,
upravljanje, nadzor ali revizijo operacije, sicer gre za bistveno kršitev pogodbe.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da se upravičeni stroški izvedbe operacije sofinancirajo le pod
pogojem, da niso nastali s kršitvijo predpisov s področja oddaje javnih naročil ali drugih predpisov ali s
kršitvijo te pogodbe.
Pomen izrazov, uporabljenih v tej pogodbi, je enak pomenu izrazov, kot jih določa Uredba o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj
»naložbe za rast in delovna mesta«, razen če javni razpis ali ta pogodba izrecno določata drugačen
pomen posameznega izraza.
3. člen (velja le v primeru prijave konzorcija)
Operacijo po tej pogodbi bo izvajal konzorcij partnerjev, ki so sklenili konzorcijsko pogodbo o izvedbi
operacije št._______ z dne________.
V konzorcijski pogodbi so potrdili podpisnika te pogodbe na strani upravičenca kot prijavitelja na javni
razpis, vlogo na javni razpis in načrt operacije s posameznimi finančnimi deleži partnerjev,
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev, ravnanje v primeru sprememb konzorcija
zaradi sprememb partnerjev, ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih
konzorcijskih partnerjev, ravnanje s pravicami intelektualne lastnine ter cilje operacije.
V konzorcjiski pogodbi so vsi partnerji konzorcija pooblastili prijavitelja, da v njihovem zastopstvu
podpiše to pogodbo in da se bo vsa komunikacija po pogodbi med agencijo in partnerji konzorcija
opravljala preko podpisnika te pogodbe na strani upravičencev ter se obvezali, da bodo določila te
pogodbe enakovredno veljala za vse partnerje konzorcija ter skladno s to obvezo vsi partnerji
prevzemajo vlogo upravičenca po tej pogodbi.
Konzorcijska pogodba št._______ z dne________ je priloga št. __ in sestavni del pogodbe.
Partnerji konzorcija kot upravičenci/prejemniki sredstev so:
IME
1
2
3…

…

NASLOV

VELIKOST PODJETJA

…

REGIJA

…

Podpisnik te pogodbe na strani upravičenca se obvezuje, da bo vse konzorcijske partnerje seznanil s
podpisano pogodbo, dodatki k pogodbi, jim posredoval vsa navodila, spremembe oziroma dopolnitve
navodil in skrbel za koordinacijo med konzorcijskimi partnerji pri izvajanju operacije, katere
sofinanciranje je predmet te pogodbe.
Podpisnik te pogodbe na strani upravičenca odgovarja za zbiranje, obdelovanje in vnos podatkov vseh
svojih konzorcijskih partnerjev v informacijski sistem, predpisan s strani agencije, in odgovarja za
pravilnost vnesenih podatkov. Prav tako odgovarja tudi za pripravo in posredovanje zbirnih
dokumentov, ki se nanašajo na partnerje konzorcija in jih je upravičenec dolžan skladno s to pogodbo
posredovati agenciji.
V primeru ugotovljenih kršitev te pogodbe ali nepravilnosti pri izvajanju te pogodbe, so konzorcijski
partnerji agenciji solidarno odgovorni ne glede na to, pri katerem partnerju konzorcija je kršitev ali
nepravilnost nastala, ali je zanjo odgovoren.
Predmet pogodbe je izpolnjen, ko je zaključena celotna operacija oziroma so izvedene vse aktivnosti v
njenem okviru, ne glede na to, kateri konzorcijski partner jih je bil dolžan opraviti.
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II. PREDMET POGODBE
4. člen
Pogodba se sklepa zaradi dodelitve sredstev sofinanciranja upravičencu s strani agencije, s katero bo
upravičenec izvedel operacijo z nazivom _______ (v nadaljevanju: operacija).
Sredstva sofinanciranja se dodeljujejo na podlagi in pod pogoji, ki so navedeni v Sklepu ______
št._____ in so dogovorjeni s to pogodbo, kar je upravičencu znano in s podpisom te pogodbe
prevzema dogovorjene pravice in obveznosti.
V nadaljevanju se uporablja pojem pogodba tudi za vse obveznosti, ki izhajajo iz sklepa, ter iz prilog in
morebitnih dodatkov k tej osnovni pogodbi.
III. PRAVNE PODLAGE IN NAVODILA
5. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da so del pogodbenega prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZfisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617),
(Uradni list RS, št. 96/15),
- Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve:
BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5.5.2016 (redakcijski popravek: 4.11.2016),
trajanje sheme: 31.12.2020),
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.6.2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z
dne 26.6.2014),
- 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.),
- Odločitev o podpori Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju:
SVRK) v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. _____________
z dne _________,
- Javni razpis Agencije za ________, (Uradni list RS, št. ___ z dne ______),
- Sklep o izboru Agencije št. __________ z dne _______,
- Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljevanju: finančna
uredba) in njena izvedbena uredba;
- 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,
- 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,
- Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
- Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006,
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
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informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in
posredniškimi organi,
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 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,
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,
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za
finančne instrumente,
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 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, ter 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«,
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,
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,
Drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom
uredbe EU o skupnih določbah,
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CC
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CC
2014SI16MAOP991 z dne 16. decembra 2014,
Smernice Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v
okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pd
f)
Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi
popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006,
Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja
»naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020«, julij 2015, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo
objavljene v času izvajanja pogodbe,
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, junij
2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
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Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014-2020, april 2016, objavljena na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št.
1303/2013, julij 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, avgust 2015, objavljena na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v
času izvajanja pogodbe,
Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom , februar
2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti,
nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju
EKP v programskem obdobju 2014-2020, februar 2016, objavljene na spletni strani
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila,
Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za
programsko obdobje 2014-2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske
kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 20142020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe.

IV. PODATKI O OPERACIJI IN OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
6. člen
Vsebina operacije, njeni cilji, namen, terminski plan ter finančna konstrukcija so opredeljeni v vlogi na
javni razpis, ki je Priloga št. 1 te pogodbe in njen sestavni del. Vključitev vloge v to pogodbo ne
pomeni tudi avtomatične odobritve sredstev sofinanciranja. Upravičenost izplačila pavšalnega zneska
bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, na način kot je opredeljen v tej pogodbi,
ob upoštevanju Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 ter Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis. Začetek izvajanja operacije je
datum, ko upravičenec prične z izvajanjem aktivnosti v okviru potrjene operacije ter sklene prve
pravno zavezujoče zaveze. Pred pričetkom operacije ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča
zaveza za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru potrjene operacije.
Obdobje upravičenosti za izdelavo študije izvedljivosti je od datuma, navedenega v Obrazcu 1: Prijavni
obrazec do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
Začetek operacije je:
Zaključek operacije je:

___________
___________

V primeru, da se ugotovi, da je operacija pred oddajo vloge že zaključena, agencija odstopi od
pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev, prejetih iz te pogodbe.
Operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe
Komisije (EU) št. 651/2014.
7. člen
Upravičenec za osebe, ki bodo po njegovem naročilu delale na operaciji v zvezi z izpolnitvijo te
pogodbe, odgovarja, kot bi delo opravil sam.
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Predmet pogodbe je izpolnjen, ko je zaključena celotna operacija oziroma so izvedene vse aktivnosti v
njenem okviru, ne glede na to, ali jih izvaja upravičenec po tej pogodbi ali kdo tretji. Dokazno breme,
da je predmet pogodbe izpolnjen skladno s to pogodbo, je na strani upravičenca.
8. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo dosegel cilje, kot izhajajo iz njegove vloge na razpis, t.j. izdelava
študije izvedljivosti.
O doseganju cilja upravičenec poroča agenciji ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti,
agencija lahko odstopi od pogodbe.
V. POGODBENA VREDNOST IN FINANČNI NAČRT
9. člen
Agencija po izvedenem javnem razpisu »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1« (v nadaljevanju:
javni razpis), na podlagi sklepa št. ______ z dne ______ upravičencu dodeljuje pavšalni znesek v
višini 35.000 EUR, pri čemer stopnja intenzivnosti pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.
V okviru dodeljenega pavšalnega zneska je delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih
izdatkih Evropskega sklada za regionalni razvoj (do) 80% oz. 28.000 EUR, delež proračuna Republike
Slovenije pa 20% oz. 7.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva (ustrezno izbrati glede na regijo izvajanja):
- 160253 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU,
- 160255 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-SLO,
- 160254 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU,
- 160256 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-SLO.
Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014-2020.
Upravičenec se obveže zagotoviti lastna sredstva za izdatke operacije, ki niso predmet sofinanciranja
na podlagi te pogodbe oziroma v deležu, ki presega pavšalni znesek skladno s to pogodbo.
10. člen
Dodeljena sredstva sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva in jih sme upravičenec uporabljati
izključno v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi. V
primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že
izplačanih sredstev v roku osmih (8) dni od vročitve zahtevka s strani agencije.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI IN IZDATKI
11. člen
Upravičen je strošek izdelave študije izvedljivosti.
Upravičeni stroški morajo biti v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II) in Uredbo 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 ter neposredno povezani z operacijo.
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VII. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO
12. člen
Pogoj za izstavitev zahtevka je izdelana študija izvedljivosti.
Zahtevek za sofinanciranje z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti agenciji najkasneje v 30
dneh po zaključku priprave študije izvedljivosti, to je do ____________. V primeru zamude z
izstavitvijo zahtevka, upravičenec izgubi pravico do koriščenja sredstev, uveljavljanih z zahtevkom,
izstavljenim z zamudo.
Način sofinanciranja se lahko spremeni na pisni predlog upravičenca le s pisnim dodatkom k pogodbi,
vendar le ob utemeljenih razlogih in pod pogojem, da ima agencija na razpolago prosta proračunska
sredstva.
13. člen
Zahtevek mora biti na agencijo predložen kot eRačun v HTML obliki preko Uprave Republike Slovenije
za javna plačila, kot dokazilo pa mora biti k poročilu priložen tudi zahtevek za izplačilo, ki se mora
ujemati z eRačunom. V primeru neujemanja se upošteva eRačun.
Zahtevku za izplačilo (vzorec: Obrazec 5) je treba priložiti obvezna dokazila:
- kopijo izdelane študije izvedljivosti.
- končno vsebinsko poročilo o izvajanju operacije (Priloga št. 3 k pogodbi)
Zahtevek za izplačilo in vse priloge k zahtevku za izplačilo morajo biti parafirane in žigosane s strani
pooblaščenih oseb upravičenca, sicer se zahtevek za izplačilo sredstev zavrne. Spisek pooblaščenih
oseb je Priloga št. 2 te pogodbe.
V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil iz prejšnjega odstavka v rokih, določenih za izstavljanje
zahtevkov za izplačilo, ali v rokih za dopolnjevanje dokazil, ki jih zahteva in določi agencija, lahko
agencija odloči, da upravičenec ni upravičen do pavšalnega zneska.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju in
pogodbo o sofinanciranju.
VIII.

PLAČILNI ROKI
14. člen

Agencija se obveže, da bo pavšalni znesek plačala v roku, določenem v veljavnem Zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo,
študije izvedljivosti in končnega vsebinskega poročila ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev
za to operacijo, na transakcijski račun upravičenca/konzorcijskih partnerjev:
1. Ime _____________ TRR ________________ , odprt pri banki ________________________
2. Ime _____________ TRR ________________ , odprt pri banki ________________________
Izpolnitev obveznosti agencije je vezana na proračunske zmogljivosti agencije v posameznih
proračunskih letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali v programu dela agencije, ki
neposredno vpliva na to pogodbo, sta pogodbeni stranki soglasni, da ustrezno spremenita pogodbeno
vrednost oziroma način izplačila z dodatkom k tej pogodbi.
V primeru, da se upravičenec ne strinja s spremembami iz prejšnjega odstavka, lahko agencija odstopi
od pogodbe ter zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev.
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IX. SPREMLJANJE POGODBE PO ZAKLJUČKU OPERACIJE
15. člen
Upravičenec jamči in se zavezuje, da v času trajanja te pogodbe in v skladu z 71. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 3 (treh) let (v primeru MSP) po
zaključku operacije ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja,
spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost, ali
izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja
operacije, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji operacije. V nasprotnem primeru lahko agencija
od pogodbe odstopi in zahteva vračilo izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva
po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne
obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
16. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo še 3 (tri) leta po zaključku operacije agenciji dostavljal letna poročila o
doseganju kazalnikov učinka in izjave, da rezultati operacije niso bili in ne bodo odtujeni, prodani ali
uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinancirano operacijo, in sicer najpozneje do 28. februarja
tekočega leta za preteklo leto.
X. AKTIVNOSTI AGENCIJE
17. člen
Agencija se pod pogojem pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani
upravičenca obveže upravičencu sofinancirati operacijo v višini pogodbene vrednosti iz prvega
odstavka 9. člena, vse v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Agencija je dolžna upravičencu na njegovo pisno zaprosilo pravočasno zagotoviti informacije in
pojasnila v zvezi z obveznostmi iz te pogodbe.
18. člen
Agencija spremlja in nadzira izvajanje te pogodbe ter namensko porabo sredstev kohezijske politike.
Agencija lahko za spremljanje, nadzor in evalvacijo operacije ter porabo proračunskih sredstev
angažira tudi zunanje izvajalce ali pooblasti druge organe ali institucije.
19. člen
Vsaka sprememba navodil organa upravljanja v času trajanja te pogodbe začne veljati z dnem objave
na spletni strani organa upravljanja. Če sprememba navodil posega v vsebino te pogodbe ali
spreminja njeno vsebino, bosta pogodbeni stranki v roku 15 (petnajstih) dni od veljavnosti spremembe
sklenili dodatek k tej pogodbi. Če se upravičenec s spremenjenimi navodili ne strinja, lahko to
pogodbo odpove brez odpovednega roka vse do izteka roka za sklenitev dodatka k tej pogodbi. Če
upravičenec v navedenem roku ne sklene dodatka k tej pogodbi, lahko agencija od pogodbe odstopi.
V obeh primerih mora upravičenec vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od
pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR
upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
20. člen
V primeru odkritja nepravilnosti pri operaciji oziroma tej pogodbi agencija:
- začasno ustavi izplačila sredstev in/ali
- zahteva vračilo neupravičeno izplačanih nepovratnih sredstev, upravičenec pa mora vrniti
prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije,
povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna RS, in/ali
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izreče finančne popravke oziroma zniža višino sredstev glede na resnost kršitve.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so nepravilnosti pri izvajanju operacije oziroma te pogodbe in
njihovo preverjanje podrobneje urejeni v predpisih in dokumentih, navedenih v 5. členu te pogodbe,
zlasti v vsakokratno veljavnih Navodilih organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125.
členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020 oziroma predpisu, ki ga bo
nadomestil.
21. člen
Če se po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva izplačana neupravičeno, agencija zahteva
vračilo neupravičeno izplačanih sredstev na podlagi zahtevka za vračilo, upravičenec pa mora vrniti
neupravičeno izplačana sredstva v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za
zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro
proračuna RS.
22. člen
Če med izvajanjem operacije nastopijo okoliščine, ki bi vplivale na sklenitev pogodbe o sofinanciranju
na način, da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem sklepanju, lahko agencija
odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih)
dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR
upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
XI. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA
23. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo izvedba operacije, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi,
pravilna, zakonita, gospodarna in učinkovita, sicer gre za bistveno kršitev pogodbe.
Upravičenec bo izvedel operacijo skladno z dokumenti in navodili, navedenimi v 5. členu pogodbe in
veljavnimi v času izvedbe posameznih aktivnosti operacije. V primeru dvoma o vsebini navedenih
dokumentov ali predpisov oziroma negotovosti glede pravilne izpolnitve svojih obveznosti po teh je
upravičenec dolžan na agencijo podati pisno zaprosilo za pojasnila v zvezi z obveznostmi. Agencija je
dolžna v roku 15 (petnajstih) dni pisno odgovoriti na vprašanja upravičenca.
Če bo Evropska komisija od RS zahtevala vračilo neupravičeno prejetih ali porabljenih sredstev, ki so
bila upravičencu izplačana po tej pogodbi, ali jih je RS dolžna vrniti, se upravičenec zaveže, da bo vsa
sredstva, ki jih je skladno s to pogodbo prejel iz proračuna EU in RS, vrnil agenciji v roku 30
(tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva
nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
24. člen
Upravičenec s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da:
- je seznanjen z dejstvom, da je pomoč sofinancirana s strani evropskih strukturnih skladov, in
se strinja, da se pri izvajanju operacije upoštevajo predpisi in navodila organa upravljanja, ki
veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov,
- je seznanjen z dejstvom, da so udeleženci evropske kohezijske politike dolžni preprečevati,
odkrivati, odpravljati nepravilnosti in poročati o njih ter izvajati finančne in druge popravke v
povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi,
- je seznanjen z dejstvom, da se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek v
primerih, ko zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti,
- so pogodbo in vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v
Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: ePRS) kot zakoniti zastopniki upravičenca za
tovrstno zastopanje, oziroma druge osebe, ki jih je za to pooblastila oseba, vpisana v ePRS,
39

-

je agencijo seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili znani ali bi mu morali
biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev agencije o sklenitvi te pogodbe,
so vsi podatki, ki jih je posredoval agenciji v zvezi s to pogodbo, ažurni, resnični, veljavni,
popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve.

Kršitve jamstev iz prejšnjega odstavka so bistvene kršitve pogodbe. V primeru takih kršitev agencija
lahko odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30
(tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva
nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
25. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo:
- operacijo izvajal skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja in
posredniškega organa,
- sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabil namensko in izključno za upravičene stroške
izvajanja operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe, vse v skladu s to pogodbo,
- v roku 8 (osmih) dni od nastanka spremembe pisno obvestil agencijo o vseh statusnih
spremembah, kot so sprememba sedeža ali dejavnosti, sprememba pooblaščenih oseb in
zakonitih zastopnikov, sprememba deleža ustanoviteljev, družbenikov ipd. ali druge
spremembe deležev, ki bi kakorkoli spremenile status upravičenca,
- agenciji v postavljenem roku dostavljal zahtevana pojasnila v zvezi z operacijo in med
delovnim časom omogočal dostop v objekte z namenom izvajanja pregledov, povezanih z
operacijo,
- upošteval dodatna navodila oziroma spremembe navodil in zahtev agencije glede
informiranosti, priprave zahtevkov za sofinanciranje in poročil, ki jih agencija sprejme v skladu
z vsakokratno veljavnimi predpisi,
- agencijo sprotno pisno obveščal o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno
izvajanje operacije,
- pridobil dostop do informacijskega sistema, opravil ustrezno izobraževanje ter zahtevke za
izplačila vnesel v sistem,
- vodil za operacijo ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma ustrezno knjigovodsko
evidenco,
- zagotavljal revizijsko sled in hranil vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, potrebno za
zagotovitev ustrezne revizijske sledi v skladu z navodili in veljavnimi predpisi,
- upošteval vsakokratno veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije,
- ne bo odstopil terjatve do agencije tretjim osebam,
- rezultate dokončane operacije uporabljal skladno z namenom sofinanciranja,
- subjektom, naštetim v 29. členu te pogodbe, omogočil nadzor nad izvajanjem operacije,
- v postopkih nadzora ali revizij operacije navajal vsa dejstva in dokaze, ki bi lahko vplivali na
pravilnost ugotovitev v navedenih postopkih,
- si prizadeval morebitne spore urediti s podajo predloga agenciji za sklenitev dodatka k tej
pogodbi,
- ob izstavitvi zahtevka za izplačilo agenciji dostavil končno vsebinsko poročilo o zaključku
operacije,
- še 3 (tri) leta po zaključku operacije agenciji letno v postavljenem roku pisno poročal o stanju
na operaciji po tej pogodbi.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih zavez upravičenca iz prejšnjega odstavka agencija določi
upravičencu rok za odpravo pomanjkljivosti. Če upravičenec kljub pozivu agencije pomanjkljivosti ne
odpravi v postavljenem roku, agencija lahko odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti prejeta
sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske
zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Če agencija v času izvajanja pogodbe ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali
so dodeljena sredstva odtujena ali so bila upravičencu dodeljena neupravičeno, prekine izplačevanje
sredstev in/ali odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora v primeru odstopa vrniti prejeta sredstva po
tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne
obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
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26. člen
Če upravičenec (v času izvajanja operacije) ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s
proračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega obsega operacije, je dolžan o
razlogih za zamudo oziroma nezmožnosti izpolnitve pogodbe z ustrezno obrazložitvijo pisno obvestiti
agencijo takoj, ko nastopijo ti razlogi, najpozneje pa v roku 15 (petnajstih) dni od njihovega nastanka.
Na podlagi upravičenčeve obrazložitve iz prejšnjega odstavka agencija odloči, ali bo spremembo
pogodbe odobrila in k pogodbi sklenila dodatek ali bo od pogodbe odstopila.
Agencija lahko odstopi od pogodbe:
- če upravičenec ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
- če pisno obvestilo upravičenca iz prvega odstavka tega člena prejme po poteku pogodbeno
določenega roka,
- če med izvajanjem operacije pride do okoliščin, ki bi vplivale na ocenjevanje vloge na način,
da se ta ne bi sklenila, če bi te okoliščine obstajale ob njenem ocenjevanju.
27. člen
Če je v času veljavnosti pogodbe nad upravičencem ali nad katerim od partnerjev konzorcija začet
postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja, je upravičenec dolžan o postopku
takoj obvestiti agencijo. Z dnem objave sklepa o začetku postopka iz prejšnje povedi upravičenec in/ali
konzorcijski partnerji nimajo več pravic po tej pogodbi, razen če je sklep razveljavljen ali postopek
končan na način, da lahko upravičenec posluje dalje. V vsakem primeru lahko agencija odstopi od
pogodbe, upravičenec in/ali konzorcijski partnerji pa morajo vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v
roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva
nakazila, na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Če pride do blokade TRR upravičenca ali partnerja konzorcija, je upravičenec in/ali konzorcijski
partner dolžan o blokadi takoj obvestiti agencijo. V času trajanja blokade upravičenec in/ali
konzorcijski partner ni upravičen do sredstev po tej pogodbi. V primeru blokade lahko agencija odstopi
od pogodbe, upravičenec in/ali konzorcijski partner pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v
roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva
nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
V primeru, če se pri kateremkoli konzorcijskem partnerju začne postopek zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja ali postopek izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
odgovarjajo za vračilo neupravičeno prejetih sredstev vsi partnerji konzorcija solidarno.
28. člen
Če pride pri izvajanju operacije do sprememb, ki bistveno vplivajo na realizacijo izvedbe operacije, ki
je predmet te pogodbe, je upravičenec dolžan v roku 15 (petnajstih) dni od nastalih sprememb o njih
obvestiti skrbnika pogodbe, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
Upravičenec je dolžan vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo operacije pisno
obrazložiti in utemeljiti, sicer izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja sredstev kohezijske politike. V
tem primeru lahko agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev, upravičenec pa
mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije,
povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v
dobro proračuna RS. Stranki sta sporazumni, da o obstoju in ustreznosti obrazložitve spremembe in
izkazanosti njene utemeljitve presodi agencija po prostem preudarku.
Med spremembe spadajo tudi spremembe med partnerji konzorcija, če le ta nastane zaradi
utemeljenih razlogov. Spremembe konzorcijskih partnerjev so dopustne le v primeru, da je med starim
in novim partnerjem zagotovljeno univerzalno pravno nasledstvo.
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Upravičenec lahko predčasno odstopi od pogodbe le, če v odstopni izjavi navede utemeljene razloge
in njihovo utemeljenost potrdi agencija. Upravičenec v tem primeru izgubi pravico do sofinanciranja. V
tem primeru lahko agencija zahteva vrnitev izplačanih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta
sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske
zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
XII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
29. člen
Upravičenec je za potrebe nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev
dolžan agenciji, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu, drugim nadzornim
organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije Operativnega programa za
izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, predstavnikom Evropske komisije,
Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter njihovim
pooblaščencem omogočiti dostop do celotne dokumentacije operacije, vključno z dokumentacijo o
izbiri izvajalcev, v posesti upravičenca ali njegovih partnerjev na način, da sta vsak čas možna
kontrola izvajanja operacije in vpogled v dokumentacijo v vsaki točki operacije ob smiselnem
upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisa, ki jo bo nadomestil.
Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 127. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma
predpisa, ki jo bo nadomestil, in internih pravil revizijskih organov, s katerimi je upravičenec
seznanjen. Kontrole na kraju samem podrobneje urejajo vsakokratno veljavna Navodila organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za
programsko obdobje 2014-2020 oziroma predpisa, ki jo bo nadomestil.
Če je upravičenec prejel sredstva, za katera se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih
sredstev, dodeljenih za operacijo, izkaže, da jih je prejel neupravičeno, agencija zahteva vrnitev
dodeljenih sredstev, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih)
dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR
upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS; takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se
tudi lahko onemogoči sodelovanje na prihodnjih javnih razpisih agencije in ministrstva za obdobje 5
let, ki začne teči od datuma zaključka projekta kot izhaja iz navedbe v 6. členu te pogodbe.
30. člen
Revizijski organ ali drugi organi, ki izvajajo nadzor, pri opravljanju nadzora niso vezani na predhodne
ugotovitve agencije glede upravičenosti izplačil ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter lahko v
okviru naknadnega nadzora samostojno oziroma neodvisno od prejšnjih ugotovitev agencije
ugotavljajo in ugotovijo, da so bila sredstva izplačana neupravičeno ali da so bile kršene pogodbene
obveznosti.
XIII.

NEPRAVILNOSTI PRI IZVAJANJU OPERACIJE
31. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za nepravilnost pri izvajanju operacije in posledično te pogodbe
šteje tudi vsaka kršitev prava EU ali nacionalnega prava, ki je posledica delovanja, dopustitve ali
opustitve s strani upravičenca, vključenega v izvajanje ESI skladov, ki škoduje ali bi škodovalo
proračunu EU (npr. neupravičene postavke izdatkov).
Nepravilnost lahko ugotovijo: skrbnik pogodbe oziroma oseba, ki opravlja upravljalna preverjanja po
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali po predpisu, ki jo nadomesti, organ upravljanja, organ za
potrjevanje, revizijski organ, Računsko sodišče RS, Evropska komisija (generalni direktorati),
Evropsko računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije ali drug pristojen organ.
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Ugotovljene nepravilnosti, ki izhajajo iz poročil kontrolnih in nadzornih organov (kot so npr. organ
upravljanja, Urad RS za nadzor proračuna, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče),
predstavljajo bistveno kršitev pogodbe in podlago za vračilo sredstev in/ali za določitev finančnega
popravka.
32. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko agencija, posredniški organ, organ upravljanja, revizijski
organ, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, Evropsko računsko sodišče ali drug pristojen organ
ugotavljajo nepravilnosti pri izvedbi operacije oziroma v zvezi z izvedbo operacije ter izrekajo finančne
popravke skladno z vsakokratno veljavnimi Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki
jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladno z vsakokratno veljavnimi pravili o
javnih naročilih (C(2013) 9527 final z dne 19.12.2013) in vsakokratno veljavnimi Smernicami o načelih,
merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, ali
predpisom, ki jih bo nadomestil.
33. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da finančni popravek predstavlja ponovno vzpostavitev stanja, v
katerem so vsi prijavljeni izdatki za sofinanciranje iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada skladni
z veljavnimi pravili in to pogodbo, pri čemer je treba zagotoviti spoštovanje načel enakega
obravnavanja in sorazmernosti.
Kadar je mogoče na podlagi obravnave posameznega primera izračunati točen znesek, obremenjen z
nepravilnostmi, je finančni popravek natančno vrednostno opredeljiv. V tem primeru je lahko znesek
finančnega popravka enak znesku odkrite posamezne nepravilnosti pri operaciji ali vrednosti bistvene
kršitve pogodbe (tj. znesku, ki je bil neupravičeno zaračunan proračunu EU). Kadar zaradi narave
nepravilnosti ali sistemske pomanjkljivosti ni vedno mogoče natančno opredeliti finančnega vpliva, je
finančni popravek vrednostno neopredeljiv. V tem primeru se upravičencu določi pavšalni finančni
popravek glede na naravo in resnost odkrite nepravilnosti pri operaciji ali vrednosti bistvene kršitve
pogodbe.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko finančni popravek v končnem poročilu izreče organ
upravljanja, posredniški organ, agencija, revizijski organ, Računsko sodišče RS, Evropska komisija,
Evropsko računsko sodišče ali drug pristojen organ, če ugotovi bistveno kršitev pogodbe ali
nepravilnosti pri operaciji.
Upravičenec se zaveže izvršiti finančne popravke v višini in rokih, kot izhajajo iz končnih poročil
organa upravljanja, posredniškega organa, agencije, revizijskega organa, Računskega sodišča RS,
Evropske komisije ali drugega pristojnega organa, oziroma najpozneje v 90 (devetdesetih) dneh od
poziva za vračilo sredstev na način, določen v končnem poročilu. Izvršitev celotnega finančnega
popravka v določenem roku je bistvena sestavina te pogodbe.
34. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko agencija, če ugotovi nepravilnosti pri izvajanju predpisov
EU in/ali nacionalnih predpisov v zvezi z operacijo, izreka finančne popravke skladno z vsakokratno
veljavnimi Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru
deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti z vsakokratno veljavnimi pravili o javnih naročilih (C(2013)
9527 final z dne 19.12.2013) in vsakokratno veljavnimi Smernicami o načelih, merilih in okvirnih
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s
členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, ali predpisom, ki jih bo
nadomestil.

43

XIV.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
35. člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun upravičenca, predstavniku ali posredniku organa ali
organizaciji iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na
podlagi pogodbe prejela. Stranka, ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo
zaradi ničnosti pogodbe.
XV. PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA
36. člen
Upravičenec zagotavlja, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ni dobil drugih sredstev iz
državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, proračuna EU, ali drugih javnih virov.
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec že dobil tudi druga sredstva iz državnega proračuna ali pa so
mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil agencijo, agencija lahko
odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema do dneva vračila; takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na prihodnjih javnih razpisih agencije in ministrstva za obdobje 5 let, ki začne teči od
datuma zaključka projekta kot izhaja iz navedbe v 6. členu te pogodbe.
V primeru, da skupna višina prejetih javnih sredstev za sofinanciranje operacije preseže najvišjo
dovoljeno višino (35.000 EUR) sofinanciranja, ki jo določajo pravila državnih pomoči, lahko agencija
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od prejema sredstev do dneva vračila.
Z dnem začetka postopka pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje upravičenca
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah –
ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 –
ZFPPIPP-G) in z dnem ko postane upravičenec podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena
Uredbe komisije (EU) št. 651/2014, agencija lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh
izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
XVI.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI
37. člen

Agencija bo varovala osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen
v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo
upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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XVII.

OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE V ZVEZI S PODPORO IZ SKLADOV
38. člen

Upravičenec je dolžan pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati zahteve, ki jih narekujejo 115.
in 116. člen Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in so objavljena
na spletni strani http://euskladi.si.
V skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka se upravičenec zaveže, da bo v javnosti navajal SPIRIT
Slovenija, javna agencija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropsko unijo (EU) –
Evropski sklad za regionalni razvoj kot sofinancerje operacije iz 4. člena te pogodbe. Na zahtevo
agencije mora upravičenec sodelovati pri informiranju in obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija
ali organ upravljanja.
XVIII.

HRAMBA DOKUMENTACIJE O OPERACIJI
39. člen

Upravičenec, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi
predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba (EU) št.
1303/2013) še 10 let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe
bodočih preverjanj.
V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe (EU) št. 1303/2013.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi
obračunov (Komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo
dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani agencije.
V kolikor upravičenec ne hrani vse dokumentacije, agencija lahko odstopi od pogodbe ter zahteva
vračilo sredstev.
XIX.

SKRBNIKI POGODB
40. člen

Skrbnik pogodbe s strani agencije je __________, s strani upravičenca pa __________.
Skrbnik pogodbe nadzira pravilno, pravočasno, zakonito, gospodarno in učinkovito izvedbo operacije,
ki je predmet te pogodbe.
Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni skrbnik pogodbe, pogodbena stranka o tem z
dopisom obvesti drugo pogodbeno stranko. Sprememba skrbnika pogodbe začne veljati z dnem
prejema dopisa druge pogodbene stranke.
Skrbnik pogodbe in ostali udeleženci v postopkih izvajanja spremljanja, nadzora in evalvacije
aktivnosti kohezijske politike po tej pogodbi so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma
zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v teh postopkih, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da poleg drugih načinov komuniciranja v zvezi z operacijo uporabljata
tudi elektronsko pošto, kot redni način medsebojne komunikacije. Za pošiljanje pošte je elektronski
naslov na strani agencije: SME@spiritslovenia.si, elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani
upravičenca pa _________.
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V primeru konzorcija, so partnerji konzorcija kot upravičenci s konzorcijsko pogodbo pooblastili
podpisnika te pogodbe tudi za vso komunikacijo z agencijo v imenu konzorcija.
XX. SKUPNE DOLOČBE
41. člen
Po tej pogodbi se financira le pavšalni znesek operacije Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta
– Faza 1« pod pogoji in zavezami, navedenimi v tej pogodbi, katerih neizpolnjevanje ali nedoseganje
predstavlja bistveno kršitev te pogodbe.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vlog za sofinanciranje, agencija pred odobritvijo
zahtevka za izplačilo preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje
pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. V primeru odkritja kršitev
agencija določi rok za odpravo kršitve, v primeru neodprave kršitve pa lahko od te pogodbe odstopi s
pisno izjavo.
Stranki se dogovorita, da se za bistveno kršitev pogodbe s strani upravičenca štejejo tudi:
- neizpolnitev obveznosti v določenem roku,
- nedoseganje ciljev v določenem roku in
- nepredložitev dokazil v določenem roku.
V primeru bistvene kršitve te pogodbe s strani upravičenca agencija določi rok za odpravo kršitve, v
primeru neodprave kršitve pa lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev,
upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva
agencije, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna RS.
V primeru ugotovljenih bistvenih kršitev pogodbe (poneverjanje podatkov ali listin, goljufij in podobnih
dejanj), dvojnega financiranja ali drugih kršitev, ki imajo ali bi lahko imele za posledico oškodovanje ali
poskus oškodovanja javnih sredstev, se upravičencu(-em) po tej pogodbi lahko onemogoči
sodelovanje na prihodnjih javnih razpisih MGRT in/ali agencije za obdobje 5 let, ki začne teči od
datuma zaključka projekta kot izhaja iz navedbe v 6. členu te pogodbe.
XXI.

SPREMEMBE POGODBE
42. člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneks), ki ga skleneta
pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.
Če upravičenec na poziv agencije v roku 15 (petnajstih) dni od prejema poziva ne sklene dodatka k
pogodbi, ki ureja spremembe pogodbenih določil glede načina plačevanja, skrbnika pogodbe, navodil
posredniškega organa ali organa upravljanja ali znižanja sofinanciranja, zagreši bistveno kršitev
pogodbe. V tem primeru ima vsaka pogodbena stranka pravico odstopiti od pogodbe, upravičenec pa
mora vrniti vsa prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije,
povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v
dobro proračuna RS.
XXII.

VELJAVNOST POGODBE
43. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in velja do izteka vseh rokov,
določenih v tej pogodbi, v katerih sta možna nadzor nad pogodbo in izrekanje finančnih sankcij, ki so
določene v tej pogodbi.
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Če bi posamezna določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je
neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba ne prenehajo veljati, če
lahko obstanejo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta stranki v skladu z načeli vestnosti in
poštenja z aneksom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo po smislu čim bližje neveljavni
določbi.
V primeru neizpolnitve obveznosti v roku, ki je s to pogodbo določen kot bistvena sestavina te
pogodbe, se ta pogodba šteje za razvezano, upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej
pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva agencije, povečana za zakonske zamudne obresti
od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS. Vendar lahko
agencija to pogodbo ohrani v veljavi, če v 30 (tridesetih) dneh po poteku roka pisno izjavi dolžniku, da
pogodbo ohranja v veljavi in da zahteva njeno izpolnitev.
XXIII.

KONČNE DOLOČBE
44. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno. V primeru spora je
pristojno sodišče v Ljubljani.
45. člen
Pogodba je sklenjena v petih (5) izvodih, od katerih prejme agencija tri (3) in upravičenec dva (2)
izvoda.
Upravičenec
NAZIV
direktor

SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija
NAZIV
direktor

Kraj in datum

Kraj in datum
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Priloga št. 1 k pogodbi: Vloga na javni razpis
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Priloga št. 2 k pogodbi: Seznam pooblaščenih oseb
Pooblaščene osebe za izstavljanje zahtevkov za sofinanciranje
Ime in priimek
Položaj v podjetju

Lastnoročni podpis

1
2
3
4
5
Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

Podpis
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Priloga št. 3 k pogodbi: Vzorec končnega vsebinskega poročila26
KONČNO VSEBINSKO POROČILO
JAVNEGA RAZPISA »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«

Naziv upravičenca
Naziv operacije
Št. pogodbe o sofinanciranju
Datum pričetka operacije
Datum zaključka operacije

I. POVZETEK ZA JAVNO OBJAVO
Tehnično poročilo naj se prične s povzetkom, ki ne presega 2500 znakov s presledki in naj vključuje
opis operacije in ciljev, opis opravljenega dela in glavnih doseženih rezultatov. Ta povzetek bo javno
objavljen, zato naj ne vsebuje zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti.

II. POROČILO O IZVEDBI OPERACIJE KOT CELOTE

III. MOREBITNE TEŽAVE PRI IZVAJANJU

IV. OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

Podpis

V končnem vsebinskem poročilu se vsebinsko in finančno poroča o napredku operacije, doseganju ciljev ter izvajanju aktivnosti s področja obveščanja in
informiranja javnosti. Končno vsebinsko poročilo mora biti potrjeno s strani odgovorne osebe / zakonitega zastopnika upravičenca.
26
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Priloga št. 4 k pogodbi: Vzorec poročila za letno poročanje27
POROČILO ZA LETNO POROČANJE
JAVNEGA RAZPISA »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«

Naziv upravičenca
Naziv operacije
Št. pogodbe o sofinanciranju
Datum pričetka operacije
Datum zaključka operacije

I.

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI NI BILA IN NE BO ODTUJENA, PRODANA ALI UPORABLJENA
ZA DRUG NAMEN, KI NI V POVEZAVI S SOFINANCIRANO OPERACIJO
DA
NE

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek zakonitega
zastopnika

Podpis

27

Za namen spremljanja pogodbe o zaključku operacije.
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Obrazec 4: Oddaja vloge

Naziv pošiljatelja
Naslov pošiljatelja

NE ODPIRAJ – ODDAJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS
»DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA 2016 – FAZA 1«
Zaporedna številka prijave

Prejemnik:
Naslov:
Poštna številka in pošta:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana

Obrazec 5: Zahtevek za izplačilo
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
Naziv upravičenca (v primeru konzorcija se navedejo
podatki za vse partnerje)
Naslov in poštna številka
Matična številka
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Davčna številka
97712663
Matična številka
6283519000

Datum
Kraj

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠT. _____
Za izvedene aktivnosti v obdobju od _________ do __________ po pogodbi št. ____________
Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
Znesek v €
EU udeležba
SLO udeležba
(80%)
(20%)
Znesek zahtevka v €
Od tega:
Partner 1 (navedite naziv);
Partner 2 (navedite naziv):
Partner 3 (navedite naziv):
Izjavljamo, da so vse obveznosti do upnikov, v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet poročanja po tem javnem razpisu,
poravnane. Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov v zahtevku za plačilo kaznivo
dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in bo v skladu s kazenskim pravom Republike Slovenije preganjana.
Na agencijo mora biti zahtevek predložen kot eRačun v HTML obliki preko Uprave Republike Slovenije za javna
plačila, kot dokazilo pa mora biti k poročilu priložen tudi zahtevek za izplačilo, ki se mora ujemati z eRačunom. V
primeru neujemanja se upošteva eRačun.
Prilogi:
-

študija izvedljivosti,
končno vsebinsko poročilo.
Kraj, datum

Žig

Ime in priimek pooblaščene osebe

Podpis

Obrazec 6: Vsebina popolne vloge
Seznama ni potrebno predložiti vlogi, namenjen je za vašo kontrolo, če ste k vlogi predložili vse
obrazce, potrebne za formalno popolno vlogo
VSEBINA POPOLNE VLOGE
Obrazec 1:

Prijavni obrazec

Obrazec 2 A/B/C:

Izjava samostojnega prijavitelja/nosilca konzorcija podjetij/konzorcijskega partnerja

Obrazec 2 D:

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za podjetja (ali potrdila)

Obrazec 2 E:

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc RS za fizične osebe (ali potrdila)

Obrazec 3:

Vzorec pogodbe – parafiran

Obrazec 4:

Oddaja vloge – na ovojnici prijave

Priloge k prijavnemu obrazcu
1. Pečat odličnosti (Seal of Excellence)
2. Poročilo o oceni (Evaluation Summary Report)
3. Kopija osnovne prijave na program SME Instrument, t.j. PDF dokument, ki ste ga prejeli ob
prijavi v Participant portal
4. Prevod povzetka osnovne prijave na program SME Instrument v slovenski jezik
5. Konzorcijska pogodba (le v primeru konzorcijske prijave)
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VI. METODOLOGIJA IZRAČUNA PAVŠALNEGA ZNESKA
Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1«
Javni razpis je sofinanciran iz:
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s
pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva
Prednostna naložba 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim
sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij,
socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja,
grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in
prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za
splošno rabo
Specifični cilj 1: Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij

METODOLOGIJA IZRAČUNA PAVŠALNEGA ZNESKA
1. Pravna podlaga
Pravne podlage, ki določajo metodologijo izračuna pavšalnega zneska:
-

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, ki v 67. členu pravi, da se lahko
pavšalni znesek, ki ne presega 100 000 EUR javnega prispevka, določi skladno z merili za
uporabo ustreznih pavšalnih zneskov, ki se uporabljajo v politikah Unije za podobno vrsto
operacije in upravičenca;

-

Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o
pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014-2020) – Obzorje
2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006;

-

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun
Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, ki v 124. členu pravi, da se
uporaba pavšalnih zneskov odobri s sklepom Komisije ali odgovornega odredbodajalca, pri
čemer se zagotovi spoštovanje načela enakega obravnavanja upravičencev za isto kategorijo
ukrepov ali programov dela. Odobritev mora biti podprta najmanj z: (a) utemeljitvijo ustreznosti
teh oblik financiranja glede na naravo podprtih ukrepov ali programov dela, pa tudi glede na
tveganje nepravilnosti in goljufij ter stroške kontrole; (b) opredelitvijo stroškov oziroma
kategorij stroškov, ki bodo poravnani s pavšalnimi zneski, pri čemer so izključeni stroški, ki do
takšnega financiranja po pravilih Unije, ki se uporabljajo, niso upravičeni; (c) opis metod za
določanje pavšalnih zneskov ter opis pogojev, pod katerimi bo mogoče v razumni meri
zagotoviti spoštovanje načel neprofitnosti in sofinanciranja ter preprečevanje dvojnega
financiranja stroškov. Te metode temeljijo na: (i) statističnih podatkih ali podobnih objektivnih
sredstvih; ali (ii) pristopu glede na posameznega upravičenca, ob upoštevanju potrjenih ali z
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revizijo preverljivih obstoječih podatkov o upravičencu oziroma njegove običajne prakse
stroškovnega računovodstva;
-

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 in
58/16);

-

Uredba (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, ki v petem odstavku 25.
člena določa intenzivnost pomoči za študije izvedljivosti za posameznega upravičenca;

-

Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, ki zagotavljajo tehnične
smernice glede treh vrst poenostavljenih stroškov, ki se uporabljajo za evropske strukturne in
investicijske sklade, in izmenjavo dobrih praks za spodbuditev držav članic k uporabi
poenostavljenih stroškov;

-

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020, ki opredeljujejo vrste upravičenih stroškov, dokazila za
njihovo upravičenost in metodologijo za njihov izračun;

-

Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve:
BE01-2399245-2015/II), ki predstavlja podlago za državne pomoči, ki jih dodeljuje MGRT,
njegove izvajalske institucije oziroma druge institucije, ki delujejo na področju podjetništva,
internacionalizacije in inovativnosti, in je skladen s programskimi dokumenti evropske
kohezijske politike 2014-2020.

2. Strokovna podlaga
-

Sklep Komisije z dne 10.12.2013 o odobritvi povračila na podlagi pavšalnega zneska za fazo
1 SME Instrumenta v okviru programa Obzorje 2020, iz razlogov in pod pogoji določenimi v
Prilogi.

3. Predstavitev programa SME Instrument in metode pavšalnega zneska
Program SME Instrument je del programa Obzorje 2020, ki je aktiven v obdobju 2014-2020. Sredstva
programa SME Instrument so namenjena razvojno raziskovalni dejavnosti v vseh vrstah inovativnih
MSP, ki si močno prizadevajo za razvoj, rast in mednarodno razsežnost. Podpora je na voljo za vse
vrste inovacij, tudi netehnološke, družbene in storitvene.
SME Instrument omogoča poenostavljeno in večstopenjsko podporo. Vlagatelji predvidoma, ni pa
nujno, izvedejo faze 1, 2 in 3 zaporedoma. Prehod iz ene faze v drugo je nemoten, če se v predhodni
fazi izkaže, da obstaja interes za dodatno financiranje. Vlagatelji se lahko prijavijo samostojno (brez
partnerjev) ali kot konzorcij partnerjev.
Faza 1 SME Instrumenta je ukrep, za katerega MSP prejmejo sredstva za izvedbo študije izvedljivosti,
ki bo vsebovala raziskavo znanstvene ali tehnične izvedljivosti in tržnega potenciala nove ideje (dokaz
koncepta) ter tako razvila inovacijski projekt.
Podpora v fazi 1 se zagotovi v obliki povračila upravičenih stroškov, prijavljenih na podlagi pavšalnega
zneska (t.i. lump sum) za neposredne in posredne stroške skupaj, ki ga je Komisija določila v znesku
50.000 EUR, enako za izvajanje nalog z enim, kakor tudi za izvajanje nalog z več upravičenci
(konzorcij podjetij). Upravičenec (v primeru vodilni konzorcijski partner) prejme sredstva, če dokaže,
da so bile v vlogi opredeljene naloge pravilno izvedene. Šteje se, da se s tem ukrepom upravičencu
povrne 70% upravičenih stroškov.
V okviru programa SME Instrument upravičene stroške za izdelavo študije izvedljivosti tvorijo:
neposredni stroški (stroški osebja, dodeljenega izdelavi študije izvedljivosti; potni stroški in s tem
povezana nadomestila za stroške bivanja oziroma dnevnice, potrebni za izdelavo študije izvedljivosti;
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stroški podizvajalcev, potrebnih za izdelavo študije izvedljivosti; stroški amortizacije za instrumente in
opremo uporabljano neposredno za študijo izvedljivosti) in posredni stroški.
Skladno z drugim odstavkom 124. člena Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 in s
Sklepom Komisije z dne 10.12.2013 o odobritvi povračila na podlagi pavšalnega zneska za fazo 1
SME Instrumenta v okviru programa Obzorje 2020, metoda za določitev pavšalnega zneska temelji na
»statističnih podatkih ali podobnih objektivnih sredstvih«.
Ocena upravičenih stroškov na ravni Evropske komisije je bila opravljena ob predpostavki, da sta
potrebna en ali dva strokovnjaka (z zaposlitvijo za polni delovni čas), da v 6 mesecih (kar ustreza 120
ali 240 delovnim dnem) izdelata študijo izvedljivosti. Določene aktivnosti so včasih prenesene na
podizvajalce, druge aktivnosti so izvedene v samem podjetju. V kolikor bi celotno izdelavo študije
izvedljivosti prenesli na podizvajalce je Komisija upoštevala višino honorarja, ki ga prejmejo evalvatorji
projektov na Obzorju 2020 – 450 EUR na dan. Po tem izračunu skupni upravičeni stroški
strokovnjakov variirajo med 54 000 EUR in 108 000 EUR. Ta znesek odraža skupne upravičene
stroške izdelave študije izvedljivosti. Ob upoštevanju, da države drugod po svetu izdelavi študije
izvedljivosti za enako ali podobno trajanje dodelijo med 46 000 EUR in 118 000 EUR je Komisija
ocenila, da je povprečen strošek izdelave študije izvedljivosti 70 000 EUR. Ob uporabi 70 % stopnje
sofinanciranja znaša pavšalni znesek 49 000 EUR. Zaradi poenostavitve so pavšalni znesek nato
zvišali na 50 000 EUR, kar ustreza 71 429 EUR upravičenih stroškov.
Z uporabo pavšalnega zneska ne le, da se poenostavijo pravila financiranja, temveč se poenostavi
tudi sam izračun zneskov nepovratnih sredstev, kar prispeva k zmanjševanju finančnih nepravilnosti,
bistveno se zmanjšajo stroški nadzora izvajanja operacij in obremenitev tako upravičencev kot
razpisodajalca, pospešijo se plačilni postopki, ob relativno nizkem znesku nepovratnih sredstev pa se
zmanjšuje tudi tveganje za goljufije in ohranja zaščita finančnih interesov Unije.
4. Določitev pavšalnega zneska v okviru javnega razpisa
V okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME Instrumenta« bo podprta izdelava študije izvedljivosti
tistih MSP, ki so po predložitvi predloga projekta na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od
Evropske komisije prejeli certifikat Pečat odličnosti, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso
prišli v izbor za sofinanciranje.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški izdelave študije izvedljivosti, za kar bo
upravičenec prejel pavšalni znesek v višini 35.000 EUR, ki bo vključeval neposredne (stroški osebja,
dodeljenega izdelavi študije izvedljivosti; potni stroški in s tem povezana nadomestila za stroške
bivanja oziroma dnevnice, potrebni za izdelavo študije izvedljivosti; stroški podizvajalcev, potrebnih za
izdelavo študije izvedljivosti; stroški amortizacije za instrumente in opremo uporabljano neposredno za
študijo izvedljivosti) in posredne stroške.
Pavšalni znesek izdelave študije izvedljivosti v okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME
Instrumenta« se opredeli na podlagi metode pavšalnega zneska, ki velja za ukrepe v programu SME
Instrument. Metoda izračuna za pavšalni znesek s strani Evropske komisije se tako v celoti povzame.
Skladno s 67. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 se lahko pavšalni znesek uporablja za upravičene
stroške na podlagi obstoječih metod in ustreznih stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije za
podobno vrsto operacije in upravičenca. Cilj metode je uskladiti pravila med politikami Unije. S tem naj
bi se pojasnilo, da državi članici/Komisiji ni treba podvojiti teh prizadevanj v okviru politik skladov ESI,
kadar je Komisija za določeno vrsto upravičenca in operacije v okviru politike EU že razvila
poenostavljene stroške, temveč lahko metode in rezultate neposredno ponovno uporabi.
Ob upoštevanju Uredbe (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, smo pavšalni znesek, določen v
SME Instrumentu, prilagodili zahtevam uredbe. Le ta namreč v 25. členu za študije izvedljivosti določa
stopnjo sofinanciranja največ 50 % upravičenih stroškov, ki po oceni Evropske komisije znašajo 71
429 EUR. Na podlagi navedenega se v okviru sofinanciranja izdelave študije izvedljivosti za razpis
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Dopolnjevanje SME Instrumenta določi poenostavljena oblika oz. pavšalni znesek za njeno izdelavo,
in sicer:
- 35.000 EUR.
Dokazilo o nastanku upravičenih stroškov je izstavljena študija izvedljivosti. Upravičencem pri tem ni
potrebno z dokazili dokazovati dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov.
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