
  
 

 

 

Javni razpis  
»DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 1« 

 
 
Datum: 19. 4. 2019 
 
 

1. Razpis "DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1”  kot enega od splošnih 
pogojev navaja, da podjetja kot prijavitelji" niso za isti namen pridobila sofinanciranja 
iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov”. Zanima kaj v tem 
primeru definira “isti namen”?  

 
Odgovor 1: 
Izdelava iste študije izvedljivosti. 
 
 

2. Tuji partner bo v primeru pridobitve sofinanciranja ustanovil podružnico v RS, kjer bo 
zaposlil eno osebo. Na matičnem podjetju ima zaposlenih 5 oseb. Ali je delo teh 5 oseb 
na našem projektu tudi upravičen strošek ali le delo ene zaposlene osebe na podružnici 
v RS? 

 
Odgovor 2:  
Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti, ki bodo (kot izhaja iz metodologije izračuna 
pavšalnega zneska) povrnjeni v obliki pavšalnega zneska v višini 35.000 €, ne glede na to, 
koliko oseb bo študijo pripravljalo. V kolikor upravičenec/-ci v celoti ne doseže(jo) fizičnega 
zaključka operacije (izdelave študije izvedljivosti), pavšalni znesek ne bo izplačan.  
 
Upravičencem pri tem ni potrebno dejansko nastalih stroškov in izdatkov dokazovati z dokazili 
(torej ni referenc na posamezne finančne spremne dokumente za izdatke). Morajo pa hraniti 
ustrezne evidence in drugo podporno dokumentacijo, da dokažejo, da se ustrezne naloge ali deli 
operacije, kot so opisani v prijavnem obrazcu, pravilno izvajajo in zagotoviti, da bo podporna 
dokumentacija kot tudi končni rezultat na voljo v primeru preverjanj, revizij.  
 
 

3. Zanima me, ali je lahko naziv operacije enak kot je bil naslov prijave za SME instrument 
na evropski ravni? 
 

Odgovor 3:  
Da. 
 
 

4. Ali prav razumemo, da so za majski rok (2. odpiranje) razpoložljiva sredstva v višini 
210.000 eur + kar je ostalo od 1. odpiranja (torej ne le ostanek)? 

 
Odgovor 4:  
Drži, na majskem roku bodo na voljo vnaprej predvidena sredstva 2. odpiranja (t.j. 210 T€) in 
ostanek 1. odpiranja, 
 



  
 

 

 
5. Kaj se zgodi v primeru, da bi s projektom prejeli pozitivno oceno na obeh razpisih (tudi 

na SME instrument)? Seal of Excelence že imamo. 
 
Odgovor 5:  
Če prav razumemo, se vprašanje nanaša na hkratno kandidaturo v SLO in na Obzorju 2020. 
Navedeno v primeru odobrenega financiranja predstavlja dvojno financiranje, ki ni 
dovoljeno.  Načeloma ste na Obzorju 2020 kandidirali, dobili določeno število točk, niste pa 
prejeli financiranja. Na podlagi pridobljenega Pečata odličnosti in nefinanciranja v okviru 
katerega od domačih ali tujih javnih razpisov, lahko kandidirate na našem razpisu.  
 
 

6. Ali je pri prijavi na razpis težava, če podjetje še ne beleži prihodkov (iz prodaje)? 
 
Odgovor 6:  
Razpisna dokumentacija navedenega sicer ne določa, vendar pa upoštevajte, da mora imeti 
podjetje zagotovljenih najmanj 50% lastnih sredstev, ki jih bo težko zagotovilo, če prihodkov 
nima. 
 
 

7. Če pravilno razumem je predpogoj za prijavo t.i. pečat odličnosti, ki bi ga lahko 
pridobili z oddajo projekta na enem od preteklih razpisov Horizon 2020. Torej podjetje, 
ki še tega certifikata ni pridobili ne more participirati za sredstva? Ali to velja za vse 
razpise faze 1, študijo izvedljivosti? Na kakšen način je mogoče pridobiti "pečat 
odličnosti" v primeru start-upa? Ali kakršnakoli omejitev glede oblike podjetja (s.p. vs 
d.o.o.) in leto ustanovitve za razpis SME Instrumenta faza 1? 
 

Odgovor 7:  
Drži, upravičenci so zgolj 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. 
 
V zvezi z možnostmi pridobitve pečata odličnosti, lahko kontaktirate eno od kontaktnih oseb 
http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/nacionalne_kontaktne_osebe_nko/ 
 
 

8. Zanima me, če je študija izvedljivosti količinsko ali kako drugače omejena omejena? 
(npr. min oz max število strani) 

 
Odgovor 8:  
Iz točke 2.1 razpisne dokumentacije izhaja naslednje: 
»Študija izvedljivosti mora biti sestavljena (najmanj) iz dveh delov: 

1. Pregled opravljenega dela in rezultatov glavnih aktivnosti (ki jih je prijavitelj navedel v 
osnovni prijavi1), 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: 

                                                 
1 Osnovna prijava pomeni predložitev predloga projekta na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020. 



  
 

 

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.« 
 

 
9. Kot start-up podjetje smo dobili Pečat Odličnosti v razpisu SME instrument phase 1 v 

obdobju po 15.5.2018. Želeli bi se prijaviti na razpis "Dopolnjevanje SME instrumenta 
- faza 1", ki ima rok oddaje 15.5. Zanima nas, ali vloge sprejemate sproti do določenega 
roka (ker je med roki za oddajo obdobje enega leta), ali pa se počaka do roka za oddajo 
in potem se oceni vse prijave naenkrat? 

 
Odgovor 9:  
Vlogo lahko vložite največ 90 dni pred rokom za oddajo vlog (20. točka javnega razpisa). 
 
 

10. Rok za prijavo za podelitev sredstev je maja, zanima pa me kaj moramo poslati ob 
prijavi, ali imate kakšna navodila?  

 
Odgovor 10: 
Na spletni strani javnega razpisa https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-
razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1 so objavljeni obrazci za pripravo 
vloge, navodila pa so navedena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
 
 

11. Podjetje se imenuje xxx d.o.o. in gre za popolnoma inovativen pristop k proizvodnji 
oblačil. Sama proizvodnja se bo odvijala v Pomurju, kar je v Vzhodni regiji, podjetje pa 
imamo v yyy, kar je na Zahodu. Zanima me, ali se lahko prijavimo na sredstva za 
vzhodno regijo, in kaj moramo storiti za to?  

 
Odgovor 11: 
Sredstva se delijo na Vzhodno oz. Zahodno kohezijsko regijo v odvisnosti od tega, kje ima 
podjetje sedež podjetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na javni razpis. Poslovna 
enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register. Sprememba 
kohezijske regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe kohezijske 
regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. 
 
 

12. Dne 13.2.2019 je družba xxx d.o.o. oddala prijavo na razpis 2020-SMEInst-2018-2020-
1 v sklopu katerega smo bili dne 28.3.2019 obveščeni, da kljub temu, da nismo dosegli 
minimalnega praga točk za pridobitev financiranja v sklopu SME Instrumenta - Faza 1, 
smo pridobili H2020 Certifikat Odličnosti.  

 
V vmesnem obdobju, dne 8.3.2018, je družba xxx d.o.o. (v nadaljevanju “Deljena 
družba”) izvedla delitev z oddelitvijo na osnovi katere sta nastali 2 družbi: 
 xxx d.o.o. (v nadaljevanju “Prenosna družba") - Prenosna družba ima enako 

davčno številko, matično številko, sedež ipd. kot Deljena družba 
 yyy d.o.o. (v nadaljevanju “Nova družba”) - Nova družba ima novo davčno 

številko, matično številko, sedež ipd. 



  
 

 

 
Skladno z delitvenim načrtom sta tako Prenosna družba kot Nova družba univerzalna 
pravna naslednika Deljene družbe v okviru deljenega premoženja in pravnih razmerij 
opredeljenih v delitvenem načrtu. Skladno z delitvenim načrtom je pravni naslednik 
prijav na razvojne razpise Deljene družbe Nova družba. 
 
Skladno z zgoraj navedenim nas zanima kako naj izpeljemo prijavo na Javni razpis 
»DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« preko Nove družbe glede na 
dejstvo, da je H2020 Certifikat Odličnosti vezan na Deljeno družbo.  

 
Odgovor 12: 
Prijavitelj na javni razpis je Nova družba. K vlogi priložite delitveni načrt, iz katerega mora biti 
razvidno, da je Nova družba pravni naslednik operacije, na katero se nanaša pridobljen 
Certifikat odličnosti, in s tem tudi Certifikata odličnosti. V kolikor je delitveni načrt poslovna 
skrivnost, dokument označite kot poslovna skrivnost in v posebnem dopisu, ki ga priložite k 
vlogi, pojasnite, zakaj dokument ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja 
(glejte 12. točko javnega razpisa).   
 


