Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 2«
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
1. VPRAŠANJE (7.8.2017):
a) Navajate - stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva: stroški instrumentov in opreme v
obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije (če se ti instrumenti in oprema skozi svojo
celotno življenjsko dobo uporabljajo samo za RRI operacijo), - predvidevam, da v višini amortizacije za čas
uporabe?
b) Nosilec projekta je slovensko podjejte, partner je nemec. Prijavilo se bo slovensko podjetje in če prav
razumemo, če želi sofinanciranje dobiti tudi nemec za svoj del, to pomeni, da ga lahko, če ustrai podružnico v
sloveniji do podpisa pogodbe? Razumemo pravilno?
c) Se lahko potem prijavi na razpis slovensko podjetje, ki je dobilo certifikat samo za svoj del ali mora tudi tuje
podjetje izvajati aktivnosti in jih dokazovati, ko bomo sredstva prejeli? Ali bo potrebno poročila pisati samo za
prijavitelja – torej prejemnika sredstev? Ali potem tudi za partnerja, ki sredstev ne bo dobil?
ODGOVOR (11.8.2017):
a) Ne (kdaj se uporabi amortizacija, je opredeljeno v poglavju II.5.2.1. razpisne dokumentacije (Stroški
amortizacije instrumentov in opreme)).
Upravičeni stroški instrumentov in opreme so stroški nakupa, najema ali zakupa instrumentov / opreme. V
tem primeru gre za instrumente / opremo, ki se bodo 100 % uporabili za namene RRI operacije in je trajanje
RRI operacije enako ali daljše kot amortizacijska doba teh instrumentov / opreme (glejte poglavje II.5.3.
razpisne dokumentacije).
b) Da. Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 2.
c) Aktivnosti RRI operacije morajo izvajati vsi konzorcijski partnerji, tudi tisti, katerih aktivnosti ne bodo predmet
sofinanciranja po javnem razpisu. Katere aktivnosti so izvedli konzorcijski partnerji, katerih aktivnosti ne bodo
predmet sofinanciranja po javnem razpisu, bo potrebno navesti v obdobno in končno poročilo (glejte prilogi št.
2 in 3 k pogodbi).
2. VPRAŠANJE (7.8.2017):
Glede na stavek iz razpisne dokumentacije »Vlogo na javni razpis odda prijavitelj, ki v skladu z osnovno prijavo na
Obzorje 2020 nastopa bodisi samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev« nas zanima odgovor na
sledeče vprašanje. V osnovni vlogi za pravijo na SME instrument – faza 2 sodelujeta dve podjetji – tuje in slovensko
ter sta prejeli pečat odličnosti. Tuje podjetje je vodilni partner. Zanima nas, ali se lahko v tem primeru prijavi
slovensko podjetje na razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 2?
ODGOVOR (11.8.2017):
Prijaviti se mora konzorcij. V imenu konzorcija vlogo odda vodilni konzorcijski partner (v vašem primeru je to tuje
podjetje). Sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner morata biti povsem enaka kot v osnovni prijavi na
Obzorje 2020. Tuje podjetje bo moralo k vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do dneva podpisa pogodbe o
sofinanciranju imelo vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji in izjavo o tem, v katerem
programskem območju bo izvajalo svojo dejavnost (Kohezijska regija vzhodna Slovenija ali Kohezijska regija
zahodna Slovenija) (glejte 3. točko javnega razpisa). To pomeni, da bo moralo tuje podjetje vse aktivnosti RRI
operacije izvajati v Sloveniji. Izjavi sta sestavni del Obrazca 2B (Izjava vodilnega konzorcijskega partnerja). Obe
podjetji (tuje in slovensko) morata izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa kakor tudi sama RRI operacija.
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3. VPRAŠANJE (8.8.2017):
a) Ugotavljamo, da so kategorije upravičenih stroškov v razpisu Dopolnjevanje SME inštrumenta precej drugačne
kot v okviru Obzorja 2020. Vezano na to nas zanima:
1. Stroški dela so v razpisu Dopolnjevanje SME inštrumenta definirani s standardno lestvico stroška na enoto
(21 EUR oz. 14 EUR), v Obzorju 2020 pa se računajo na osnovi dejanskih urnih postavk, ki so v našem
primeru višje. Ali lahko v prijavi na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta povečamo planirano število ur
dela, da se skupni planirani strošek dela ne spremeni?
2. Kaj pa obratno, v primeru da smo v prijavi na SME Instrument planirali z urno postavko, nižjo od standardne
lestvice stroška na enoto - ali lahko v prijavi na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta navedemo višje
planirane stroške dela?
3. V okviru Obzorja 2020 kategorija stroška Personnel cost zajema tudi stroške dela izven pogodb o zaposlitvi,
ki imajo naravo delovnega razmerja - delo prek s.p., študentsko delo, druge oblike pogodbenega dela.
Kakor razumemo razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta, jih le ta uvršča v okvir Stroški pogodbenih
raziskav in svetovalnih storitev. Drži? Lahko torej v prijavi na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta
kategorijo Stroškov dela, v primeru da planiramo s stroški študentskega dela ipd. zmanjšamo in ustrezno
povečamo kategorijo stroška Stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev.
4. Stroški materiala so v okviru Obzorja 2020 upravičen strošek kategorije Other direct cost of goods and
services, med kategorijami upravičenih stroškov razpisa Dopolnjevanje SME inštrumenta pa jih ni. Enako
velja za stroške službenih potovanj in stroške storitev, ki nimajo neposredne raziskovalno-razvojne narave
(prevajanje, oblikovanje promo gradiva...). Ali moramo te stroške iz finančne konstrukcije projekta, kot
je predvidena v okviru prijave na razpis SME Instrument, izločiti?
5. Razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta definira kategoriji upravičenih stroškov Stroški investicij v opremo in
druga opredmetena osnovna sredstva ter Stroški investicij v neopredmetena sredstva, ki ju Obzorje 2020 ne
pozna. Lahko torej v okviru prijave na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta te stroške dodamo v finančno
konstrukcijo projekta? Nakup opreme je bil v projektu sicer predviden a v prijavi ne posebej poudarjan, saj v
okviru Obzroju 2020 strošek nakupa opreme ni upravičen.
b) Vezano na razpisno določilo "Konzorcijski partner, ki v vlogi navede, da ne želi pridobiti nepovratnih sredstev po
tem javnem razpisu, mora aktivno sodelovati pri izvajanju RRI operacije in pri tem nastale stroške kriti iz lastnih
virov, oz. jih pridobiti iz drugih virov, v nasprotnem primeru gre za neizpolnjevanje pogoja, kar pomeni zavrnitev
celotne RRI operacije." Ali navedeno velja tudi za tujega partnerja. Slednji namreč ne da "ne želi
pridobiti nepovratnih sredstev", temveč ne izpolnjuje pogojev za prijavo na Javni razpis (projektne aktivnosti bo
namreč izvajal izven Slovenije).
c) Ali na razpisu lahko sredstva pridobi slovenski partner v konzorciju, katerega nosilec (Project Coordinator) je tuje
podjetje in če ja, pod kakšnimi pogoji (v kakšnem primeru)?
ODGOVOR (11.8.2017):
a)
1. Finančni načrt RRI operacije morate narediti na novo in pri tem upoštevati določila javnega razpisa in
razpisne dokumentacije. Zato se novi finančni načrt RRI operacije ne bo ujemal s prvotnim finančnim
načrtom. Kar morate paziti je, da predvidena vrednost vseh upravičenih stroškov v novem finančnem
načrtu ne preseže vrednosti vseh upravičenih stroškov iz finančnega načrta iz osnovne prijave na
Instrument SME.
Število ur za izračun stroška dela planirajte realno. Dejansko število opravljenih ur zaposlenih, katerih
stroške dela boste uveljavljali, bo razvidno iz njihovih mesečnih časovnic. Dejansko število opravljenih ur
se bo pomnožilo z 21,00 EUR (velja za raziskovalce) oz. 14,00 EUR (velja za strokovne in tehnične
sodelavce). Tako izračunana vrednost bo predstavljala vrednost upravičenih stroškov dela, ki je osnova za
izračun vrednosti sofinanciranja. Pri planiranju stroškov dela si lahko pomagate tudi s Prilogo 4 k pogodbi
(zavihek »Stroški plač osebja«).
2. Glejte zgornji odgovor.
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3. Delo, ki ga opravijo zunanji izvajalci, se uvršča v okvir »Stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih
storitev«. Sem spada delo po pogodbi o opravljanju storitev, delo po podjemni pogodbi, delo prek
študentskega servisa in delo po avtorski pogodbi. Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 3.a.1. (prvi
odstavek).
4. Režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so
nastali neposredno kot posledica izvajanja RRI operacije, spadajo med posredne stroške in se jih
uveljavlja v obliki pavšala v višini 25 % upravičenih stroškov plač osebja. Glejte tudi odgovor na vprašanje
št. 3.a.1. (prvi odstavek).
b) Da, tak partner mora aktivno sodelovati pri izvajanju RRI operacije (glejte tudi odgovor na vprašanje št. 1.c.).
Za tiste konzorcijske partnerje (med katerimi ne sme biti vodilni konzorcijski partner), za katere bo iz vloge
razvidno, da ne želijo pridobiti nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa, se izpolnjevanje pogojev ne
bo preverjalo.
c) Da. Glejte odgovor na vprašanje št. 2.
4. VPRAŠANJE (9.8.2017):
Na Vaši spletni strani sem zasledil razpis pod zgornjim naslovom. Glede na to, da smo v firmi »X« d.o.o. poleg
uspešne prijave na SME faza 1 že štirikrat prejeli zank odličnosti za svojo prijavo na SME faza 2, me seveda
zanimajo razpisni pogoji. Med njimi je omenjen tudi dokument, ki ga najdete na spletni povezavi
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_po
trjeno_na_VRS_150920.pdf
Na hitro sem si ga ogledal in od 33 strani vsebinskega teksta je samo dobre pol strani namenjene SME (v tekstu
MSP). Glede na vsebino te dobre polovice strani, od katere se samo prvi odstavek dotika proizvodno-inovacijskih
SME me zanima, v kakšnem smislu bo upoštevan ta dokument pri ocenjevanju prijav na zgoraj omenjeni razpis in
glede na vsebino ostalega dela dokumenta, ali bodo projekti, ki zamenjujejo obstoječi način proizvodnje z 'krožnim' in
niso povezani z recimo premazi, sploh upoštevani v razpisu. Skratka, ne najdem povezave med Horizon 2020 SME
shemo in cilji in dokumenta S4 in njegovega vpliva na MSP, zato prosim za dodatna vsebinska pojasnila.
ODGOVOR (11.8.2017):
V točki 4.3. javnega razpisa so opredeljeni pogoji za operacijo. Dva izmed pogojev se nanašata tudi na S4, in
sicer:
(i) da mora biti RRI operacija skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in OP
2014-2020 in
(ii) da se RRI operacija uvršča v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4 (področje trajnostnega
turizma je izvzeto).
Komisija bo ugotavljala izpolnjevanje teh dveh pogojev RRI operacije na podlagi vaših navedb v Obrazcu 1
(Prijavni obrazec). Do sofinanciranja bodo upravičene tako le tiste RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v fokusna
področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljuje s strani »Delovne skupine
državnih sekretarjev za izvajanje S4« potrjen akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo
področja
trajnostnega
turizma
(več
o
tem
na
spletni
strani
organa
upravljanja
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_par
tnerstva_srip/). Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj
delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.
5. VPRAŠANJE (10.8.2017):
Kot prejemnik certifikata "Seal of excellence" - H2020 se nameravamo prijaviti na razpis "DOPLNJEVANJE SME
INSTRUMENTA -Faza 2".Prosimo za sledeče pojasnilo: V Obrazcu 6 Vsebina popolne vloge je potrebno priložiti
Dokazilo 4: Prevod osnovne prijave na program SME Instrument-Faza 2. Vprašanje se glasi: Ali je potrebno priložiti
celoten prevod osnovne prijave (Dokazilo 3)? Po naših dosedanjih informacijah je prevod potreben samo za
ABSTRACT. Prosimo za jasen odgovor!
ODGOVOR (11.8.2017):
a) Administrativni del vloge:
- Section 1 (General information): prevede se besedilo povzetka (Abstract),

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927;
www.spiritslovenia.si

3/14

- Section 2 (Administrative data of participating organisations): se ne prevaja,
- Section 3 (Budget of the proposal): se ne prevaja,
- Section 4 (Ethics issues table): se ne prevaja,
- Section 5 (Call-specific questions): se ne prevaja,
b) Vsebinski del vloge:
- Section 1 (Excellence): potrebno prevesti,
- Section 2 (Impact): potrebno prevesti,
- Section 3 (Implementation): potrebno prevesti,
- Section 4 (Members of the consortium): potrebno prevesti,
- Section 5 (Ethics and security): se ne prevaja.
c) Konzorcijska pogodba z morebitnimi aneksi, ki ni sklenjena v slovenskem jeziku: k vlogi se priloži kopija
izvirnika in sodno overjen prevod konzorcijske pogodbe in morebitnih aneksov v slovenski jezik,
d) V primeru, da se pri obravnavi vloge ali kasneje pri izvajanju RRI operacije, ki bo predmet sofinanciranja,
izkaže potreba po prevodu dokumentov, za katere se v fazi oddaje vloge ne zahteva prevoda, bo moral
prijavitelj / upravičenec na zahtevo izvajalskega organa predložiti prevod dokumentov.
6. VPRAŠANJE (11.8.2017):
a) V okviru prijave na SME Instrument Phase 2 smo planirani aktivnosti vezane na patentiranje inovacije in z njimi
povezane
stroške
(stroški
patentne
pisarne,
prevajanje,
patentne
pristojbine). Uspešna
komercializacija projektnega rezultata je namreč pogojena tudi z zaščito intelektualne lastnine, na kateri
temelji. Ali je so navedeni stroški upravičeni v okviru razpisa Dopolnjevanje SME inštrumenta v okviru
kategorije Stroškov storitev zunanjih izvajalcev oz. če ne, ali jih lahko uvrstimo v katero drugo skupino
upravičenih stroškov?
b) V okviru prijave na SME Instrument Phase 2 smo planirani aktivnosti oz. WP diseminacija in komercializacija.
Slednji zajema udeležbo na sejmih, konferencah, B2B sestanke s potencialnimi distributerji, kupci v smislu
promocije projektnih rezultatov in vzporedno z namenom razvoja prodajne mreže. Ali so stroški teh aktivnosti,
govorimo predvsem o stroški dela v okviru tega WP, upravičeni do financiranja v okviru razpisa Dopolnjevanje
SME inštrumenta?
c) Je načrtovan informativni dan razpisa Dopolnjevanje SME inštrumenta?
ODGOVOR (16.8.2017):
a) Stroški patentne pisarne, prevajanja in patentnih pristojbin niso upravičeni stroški po javnem razpisu.
b) Po javnem razpisu so upravičeni stroški tistih aktivnosti, ki spadajo med industrijske raziskave ali
eksperimentalni razvoj. Upravičeni stroški in definicija industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja so
navedeni v 10.1. točki javnega razpisa.
c) Ne.
7. VPRAŠANJE (11.8.2017):
V zvezi z razpisom “Dopolnjevanje SME inštrumenta” vas prosimo za pojasnilo nekaterih nejasnosti. Namreč, v
našem primeru je od časa od prejema “Pečata odličnosti” pa vse do danes preteklo več kot dve leti. V vmesnem
času smo v podjetju doživljali spremembe (prihodi in odhodi novih sodelavcev), prav tako je prišlo do sprememb
znanja na področju našega projekta:
 V podjetju smo samostojno nadaljevali z razvojnimi aktivnostmi.
 V strokovni literaturi so bila objavljena nova znanstvena dognanja.
 Na tržišču so se pojavile naprave, ki omogočajo izdelavo nekoliko drugačne (boljše) rešitev.
Skladno z zgornjimi ugotovitvami je jasno, da bi bila izvedba projekt po “zastarelem” načrtu nerealna. Zato prosimo,
da nam odgovorite na naslednja vprašanja:
a) Ali lahko iz projekta izpustimo del aktivnosti, ki smo jih v projektu že izvedli?
b) Glede na najnovejša dognanja, smo spoznali, da smo v projektu podcenili količino dela potrebno za izvedbo
dveh razvojnih aktivnosti (kokretno: potrebna bo večja količina testiranja kot smo prvotno načrtovali). Ali lahko
že v fazi prijave povečamo količino dela v tem WP?
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c) V lanskem letu nas je zapustil sodelavec, ki je bil v podjetju edini usposobljen za FPGA programiranje. Ali lahko
že v fazi prijave njegovo delo prestavimo na zunanjega izvajalca, to je zmanjšamo število PM na projektu in
dodamo novo zunanjo storitev?
d) Obratno kot v prejšnjem primeru; V projektu smo imeli predvidene storitve na področju “samo-učečih sistemov”
a smo v vmesnem času na tem področju zaposlili 2 nova strokovnjaka. Ali lahko že v fazi prijave storitve
zunanjih izvajalcev prenesemo v lastni WP, torej povečamo količino dela v dotičnem WP?
ODGOVOR (16.8.2017):
a) Vaš projekt ne izpolnjuje pogoja javnega razpisa za RRI operacijo (4.3. točka), ki se glasi »RRI operacija se
ne sme pričeti izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru po tem javnem razpisu".
b) Finančni načrt RRI operacije in terminski načrt RRI operacije je potrebno narediti na novo in pri tem
upoštevati določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Finančni načrt RRI operacije se navede v
Obrazcu 3 (A/B), terminski načrt RRI operacije pa v Obrazcu 1, razdelek »1. Osnovni podatki o RRI operaciji
/ Terminski načrt RRI operacije (predstavite stvaren in jasen terminski načrt z ustreznimi mejniki, fazami,
aktivnostmi in nosilci aktivnosti (gantogram ali podobno)«.
c) Glejte odgovor 7.b.,
d) Glejte odgovor 7.b.
8. VPRAŠANJE (15.8.2017):
V prijavni vlogi je bilo potrebno izpolniti tabelo 3.4 b "OTHER DIRECT COST" ITEMS
(travel,equipment,infrastructure,goods and services) .V EXCELL tabeli , ki je priloga k razpisu ne zasledimo rubrike
POTNI STROŠKI (travel costs). Prosimo za pojasnilo, kako jih upoštevamo v EXCELL tabeli .
ODGOVOR (16.8.2017):
V 10.1. točki javnega razpisa so navedeni upravičeni stroški in v skladu s tem je bila pripravljena tudi Excel
tabela. Potnih stroškov kot posebne vrste upravičenih stroškov javni razpis ne opredeljuje, zato v Excel tabeli
posebej niso navedeni.
9. VPRAŠANJE (15.8.2017):
EXCELL tabela obračunava dodatne režijske stroške in druge stroške poslovanja po formuli
: =IF(B12="da";SUM(B17:B17)*0,25;0) , kar pa ni v skladu s tabelo 3-Budget for the proposal. Smatramo, da je
napaka v formuli. Pravilno bi po naši presoji moralo biti =IF(B12="da";SUM(B17:B22)*0,25;0), da bi bil izračun enak
kot v 3-Budget for the proposal. Prosimo za pojasnilo oziroma popravek excell tabele.
ODGOVOR (16.8.2017):
Izračun v Excel tabeli je pravilen. V skladu z 10.2.2. točko javnega razpisa se posredni stroški (dodatni režijski
stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov), povezani z
neposrednimi aktivnosti RRI operacije, uveljavljajo v obliki pavšala v višini 25 % upravičenih stroškov plač osebja.
Prosimo, da pri izpolnjevanju finančnega načrta RRI operacije upoštevate določila javnega razpisa.
10. VPRAŠANJE (17.8.2017):
OBRAZEC 1 - PRIJAVNI OBRAZEC
Terminski načrt RRI operacije (predstavite stvaren in jasen terminski načrt z ustreznimi mejniki, fazami, aktivnostmi
in nosilci aktivnosti (gantogram ali podobno).
Podrobni opis vseh zahtevanih podatkov je razviden v priloženem Dokazilu 3 in ustreznem prevodu Dokazilu 4.
Vprašanje: Ali je potrebno kljub temu dejstvu dodatno vstavljati v OBRAZEC 1 - PRIJAVNI OBRAZEC citirane
podatke.
ODGOVOR (18.8.2017):
Ni potrebno, če prvotni terminski načrt ni v nasprotju z določili in zahtevami tega javnega razpisa (npr. s pogoji za
operacijo). V tem primeru v Obrazec 1 navedite, da so podatki razvidni iz osnovne prijave.
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11. VPRAŠANJE (17.8.2017):
a) Ali je potrebno v Obrazcu 1 navesti tudi projektnega partnerja iz tujine, ki ne namerava ustanoviti podružnice v
Sloveniji in posledično tudi ne zaprositi za sofinanciranje v okviru razpisa Dopolnjevanje SME instrumenta?
b) Ali je potrebno v Obrazcu 3B zavihek izpolniti tudi za projektnega partnerja iz tujine, ki ne namerava ustanoviti
podružnice v Sloveniji in posledično tudi ne zaprositi za sofinanciranje v okviru razpisa Dopolnjevanje SME
instrumenta in pridobiti tudi njegov podpis?
c) Podjetje A je pridobilo Certifikat odličnosti. Podjetje A načrtuje, da bo pripojeno podjetju B enkrat v obdobju od
septembra do decembra 2017. Je lahko z vidika uspešne prijave/odobritve financiranja/črpanja sredstev to
lahko problem? Kaj pa če s prijavo počakamo do naslednjega leta. Ali bi se podjetje B, kateremu bo
tačas podjetje A, prejemnik Certifikata odličnosti, pripojeno, lahko prijavilo na razpis?
ODGOVOR (18.8.2017):
a) Da, potrebno ga je navesti. Navodila za izpolnjevanje Obrazca 1 so navedena v poglavju III.2.1. razpisne
dokumentacije.
b) Da. Navodila za izpolnjevanje Obrazca 3B so navedena v poglavjih III.2.3. in II.4. razpisne dokumentacije.
c) Sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner morata biti povsem enaka kot v osnovni prijavi (točka 3
javnega razpisa). Edina dopustna sprememba glede konzorcijskih partnerjev je ta, da je med starim in novim
partnerjem zagotovljeno univerzalno pravno nasledstvo (poglavje II.3. razpisne dokumentacije). Bodite
pozorni tudi na določila 20. točke javnega razpisa in IX. poglavja vzorca pogodbe (15. in 16. člen), ki se
nanašajo na omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
12. VPRAŠANJE (17.8.2017):
Ali mora v finančnem načrtu prijave na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta glede na prvotno prijavo ostati
nepresežena le skupna višina stroškov ali tudi vrednost stroškov po posameznih projektnih partnerjih? Ali torej lahko
v prijavi na razpis Dopolnjevanje SME inštrumenta glede na prvotno prijavo prerazporejamo višino stroškov po
projektnih partnerjih?
ODGOVOR (18.8.2017):
Javni razpis določa omejitev glede:
(i) skupne vrednosti upravičenih stroškov RRI operacije, in sicer: »Skupna vrednost upravičenih stroškov RRI
operacije na tem javnem razpisu ne sme biti višja od skupne vrednosti upravičenih stroškov RRI operacije iz
predloženega predloga RRI operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020« (točka 10.3.
javnega razpisa) in
(ii) deležev med konzorcijskimi partnerji, saj je potrebno pri navedbi deležev v Obrazcu 3B paziti, da se deleži
ujemamo z deleži, kot so navedeni v konzorcijski pogodbi (poglavje III.2.3. razpisne dokumentacije). Pri
izpolnjevanju Obrazca 3B bodite pozorni tudi na kontrolna opozorila v primeru napačnih navedb.
13. VPRAŠANJE (18.8.2017):
a) Ali bo tudi tuji partner, ki ne želi sofinanciranja po razpisu Dopolnjevanje SME inštrumenta, dolžan poročati o
nastalih stroških oz. jih dokazovati ter dokazovati njihovo upravičenost Agenciji ali Ministrstvu?
b) V tretjem členu Osnutka pogodbe o sofinanciranju se nahaja klavzula "V primeru ugotovljenih kršitev te pogodbe
ali nepravilnosti pri izvajanju te pogodbe, so konzorcijski partnerji izvajalskemu organu solidarno odgovorni ne
glede na to, pri katerem partnerju konzorcija je kršitev ali nepravilnost nastala, ali je zanjo odgovoren." Ali
"solidarnost" velja tudi za partnerje, ki ne želijo/ne bodo uveljavljali sofinanciranja? Ali klavzula pomeni, da lahko
agencija oz. ministrstvo v primeru kršitev, ki na primer, narekujejo vračilo sredstev, vračilo sredstev zahteva tudi
od tujega partnerja, ki sofinanciranja ni prejel?
ODGOVOR (18.8.2017):
a) V obdobnem in končnem vsebinskem poročilu (Prilogi 2 in 3 k pogodbi) bo potrebno poročati o izvedenih
aktivnostih RRI operacije, ki so jih izvedli konzorcijski partnerji, ki ne bodo prejemniki nepovratnih sredstev
po tem javnem razpisu. Finančnega poročila se za te konzorcijske partnerje ne izpolnjuje.
b) Da.
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14. VPRAŠANJE (21.8.2017):
Ali je strošek letne licence - pravice do uporabe razvojne programske opreme (razvojnega okolja), ki se bo za čas
izvajanja projekta uporabljala izključno za projekt, upravičen strošek v okviru skupine stroška “Stroški znanja in
patentov”? Kaj pa v okviru skupine stroška “Stroški najema instrumentov in opreme”?
ODGOVOR (6.9.2017):
Strošek take licence je upravičen strošek v okviru skupine stroška »Stroški znanja in patentov« v primeru, da je
licenca v računovodski evidenci knjižena med neopredmetenimi sredstvi.
15. VPRAŠANJE (22.8.2017):
Nameravamo se prijaviti na razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2, v zvezi s tem imamo vprašanje:
V razpisu je navedeno, da se finančni načrt in terminski načrt operacije naredi na novo. Ob tem pa so v originalni
prijavi katera bo priložena vlogi že navedene številke človek-mesecev po posameznem delovnem sklopu.
a) Ali to pomeni, da se moramo držati teh originalnih navedb človek-mesec po posameznem delovnem sklopu ali
pa lahko to nekoliko spremenimo (kar ima neposreden učinek na finančni načrt)?
b) Če to lahko spremenimo – ali to pomeni, da spremembe navedemo v prevod originalne prijave ali pa prevod
pustimo tak kot je z originalnimi navedbami človek mesec?
ODGOVOR (6.9.2017):
a) Lahko spremenite, če se zaradi tega ne spremeni RRI operacija. Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 7.b, c
in d.
b) Prevod pustite tak kot je z originalnimi navedbami človek mesec. Spremembe navedite v nov terminski in
finančni načrt.
16. VPRAŠANJE (22.8.2017):
Prosim za odgovor na naslednji dve vprašanji:
a) Ali iz:
 objavljenega odgovora na vprašanje 12 ter
 dejstva, da je razmerje med stroški partnerjev glede na osnovno prijavo porušeno že samo zaradi dejstva,
da se v Slovenkem razpisu uporablja enotna urna postavka (v osnovni prijavi pa realna urna postavka),
pravilno sklepamo, da lahko v prijavi na razpis “Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2” spremenimo
razmerje upravičenih stroškov med partnerji glede na osnovno prijavo (tisto, ki je prejela Seal of excellence)?
Ob tem bi radi opozorili, da podjetja konzorcijske prijave še nimajo podpisane, saj to ni bil pogoj za kandidiranje
na evropski SME Phase-2 razpis.
b) V konzorciju X sodelujeta podjetji A in B. V osnovni prijavi je podjetje A prikazalo 400.000 EUR, podjetje B pa
700.000 EUR upravičenih stroškov. Ali lahko v prijavi na “Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2” razmerje
stroškov spremenimo tako, da podjetje A po novem izkazuje 450.000, podjetje B pa 600.000 upravičenih
stroškov.
ODGOVOR (6.9.2017):
a) Deleži med konzorcijskimi partnerji, ki jih boste navedli v finančnem načrtu RRI operacije, se morajo ujemati
z deleži, ki bodo navedeni v konzorcijski pogodbi. Konzorskijska pogodba je obvezna priloga vloge na ta
javni razpis.
b) Razmerje upravičenih stroškov (skupinih) med konzorcijskimi partnerji se mora ujemati z deleži med
konzorcijskimi partnerji iz konzorcijske pogodbe in z deleži v novem finančnem načrtu.
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17. VPRAŠANJE (23.8.2017):
Nameravamo se prijaviti na razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2, v zvezi s tem imamo še nekaj vprašanj:
V razpisu je navedeno, da je financirano samo razvojno delo industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. V
projektu pa so tudi druge aktivnosti npr. na področju komercializacije, projektnega vodenja ipd. katere kot razumemo
niso sofinancirane. Zanima nas:
a) Ali v excelovo finančno tabelo v vrstico Stroški plač osebja v celico pod Predvidena vrednost celotnih stroškov
vpisujemo vse stroške dela (sofinancirane in nesofinancirane – torej tudi npr. delo na komercializaciji,
projektnem vodenju) ali pa tja vpisujemo samo sofinancirane stroške?
b) Ali bo potrebno pri poročanju tudi za nesofinancirane stroške dela (komercializacija, projektno vodenje…) voditi
časovnice?
c) So letnice 2018, 2019… v finančnih tabelah v excelu ter v razpisni dokumentaciji v poglavju
6.
»Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, mišljena proračunska leta (do 31.10.) ali koledarska
leta (do 31.12.)?
ODGOVOR (6.9.2017):
a) V kolono »Predvidena vrednost celotnih stroškov« se vpisujejo vsi stroški plač osebja vezani na RRI
operacijo, v kolono »Predvidena vrednost upravičenih stroškov« pa se vpisujejo samo sofinancirani stroški
plač osebja vezani na RRI operacijo.
b) Da, vendar le v primeru, če bodo osebe, za katere boste uveljavljali sofinanciranje njihovega dela po tem
javnem razpisu, opravljale delo tudi na drugih operacijah sofinanciranih iz kohezijskih sredstev in bi na teh
operacijah uveljavljali nesofinancirane stroške njihovega dela po tem javnem razpisu.
c) Mišljena so proračunska leta.
18. VPRAŠANJE (24.8.2017):
V razpisni dokumentaciji je navedeno: “Vsa dokazila, potrdila in utemeljitve samostojnih prijaviteljev / vodilnih
konzorcijskih partnerjev / konzorcijskih partnerjev, ki so napisana v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski
jezik s strani sodnega tolmača, v kolikor v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji ni drugače navedeno.”.
Zanima me ali mora biti prevod osnovne prijave na fazo 2 SME Instrumenta tudi iz strani sodnega tolmača?
ODGOVOR (6.9.2017):
Ne. Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 5.
19. VPRAŠANJE (24.8.2017):
Pozdravljeni v zvezi z razpisom vam posredujem naslednji dve vprašanji:
a) V kolikšni meri imamo proste roke pri določanu začetka izvajanja projekta? Namreč, projekt, ki ga prijavljamo
vsebuje meritve, ki so sezonskega značaja, zato je z vidika uspešnosti projekta pomembno, da ga začnemo
izvajati ali na začetku pomladi ali na začetku jeseni. Ali lahko projektu, pod pogojem da pred začetkom seveda
dobimo pozitivni sklep, določimo začetek izvajanja 1.4.2018 in konec izvajanja 31.3.2020?
b) Podjetje A je tuji prijavitelj, podjetje B pa je slovenski partner projekta za katerega sta skupaj prejela “Seal of
excellence”? Podjetje A se namerava prijaviti na razpis za dopolnjevanje SME inštrumenta v lastni državi
(razpis je napovedan za naslednji mesec). Ali prav razumemo, da slovensko podjetje za svoj del projektni
stroškov ne more kandidirati na slovenkem razpisu “Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2”? Ali tovrstno
sodelovanje ostaja zaprto tudi vnaprej ali pa obstaja možnost, da za naslednje roke razpis ustrezno dopolnite?
ODGOVOR (6.9.2017):
a) Javni razpis določa obdobje v katerem je potrebno izvesti RRI operacijo. V vlogi se navede predviden datum
začetka in zaključka izvajanja RRI operacije. Dejanski datum začetka in zaključka izvajanja RRI operacije bo
razviden iz obdobnega in končnega vsebinskega poročila upravičencev.
RRI operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru, lahko pa se prične izvajati
kasneje (opozorilo: pred datumom začetka RRI operacije, ki bo razviden iz obdobnega in končnega
vsebinskega poročila, ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza za izvedbo posamezne
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upravičene aktivnosti v okviru potrjene RRI operacije). Skrajni datum zaključka operacije je 10.8.2021, ki je
hkrati tudi skrajni datum za oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo (opozorilo: vsi stroški, ki jih bodo
upravičenci uveljavljali kot upravičene stroške, bodo morali biti v celoti plačani do dneva izstavitve zadnjega
zahtevka za izplačilo). RRI operacija se lahko zaključi tudi pred tem datumom (dejanski datum zaključka RRI
operacije bo potrebno navesti v končno vsebinsko poročilo).
b) Če je tuje podjetje vodilni konzorcijski partner, se slovensko podjetje samo za svoj del projektnih stroškov ne
more prijaviti na ta javni razpis.
20. VPRAŠANJE (25.8.2017):
Imamo par vprašanj glede razpisa:
a) Ali je dovoljeno, da se prijava odda tako na nacionalni razpis (v septembru) in na zadnji rok v Bruselj (oktober)?
Glede na pregledano dokumentacijo namreč ne najdemo omejitev glede tega.
b) V razpisu je navedeno, da stroški projekta ne smejo prekoračiti vrednosti, kot je bila navedena v izvirni prijavi.
Ne zasledimo pa omejitev glede višine posamezne kategorije stroškov. So v zvezi s tem kakšne omejitve (za
koliko se posamezna kategorija lahko poveča / zmanjša glede na originalno prijavo)?
c) Ali je potrebno vse dokumente, ki so navedeni spodaj, prevesti s pomočjo sodnega tolmača ali zadostuje le
običajen prevod:
 Administrativni del:
- Section 1 – povzetek projekta (abstract)
 Vsebinski del vloge:
- Section 1 (excellence)
- Section 2 (impact)
- Section 3 (implementation)
- Section 4 (members of the consortium)
- Pisma podpore (priloga v Section 4)
ODGOVOR (6.9.2017):
a) Eksplicitno taka omejitev v javnem razpisu ni navedena. Opozarjamo pa vas na nekaj pogojev za
kandidiranje, ki jih morate izpolnjevati, če boste oddali vlogo:
 za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti iz naslova RRI operacije, ki so predmet
sofinanciranja v tem javnem razpisu, niso in ne bodo pridobila sredstev iz drugih javnih virov (sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja),
 RRI operacija je na podlagi že izvedenega ocenjevanja v okviru prijave na fazo 2 SME Instrumenta v
okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«,
 nobena sprememba RRI operacije v času med prijavo operacije na Evropsko komisijo in prijavo na ta
javni razpis ni sprejemljiva, razen v delih kot jih dovoljuje ta javni razpis,
 RRI operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom tega javnega razpisa ter s cilji S4 in OP
2014-2020.
b) Ni omejitev glede višine posamezne kategorije stroškov, razen za kategorijo posrednih stroškov. Glejte tudi
odgovora pod št. 3.a.1. (1. odstavek), 12 in 16.
c) Odgovor je naveden pod vprašanjem št. 18.
21. VPRAŠANJE (4.9.2017):
Glede razpisa Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2 imamo še nekaj vprašanj:
a) Ali so glede datuma začetka in konca projekta kakšne omejitve – npr. da projekt lahko traja maksimalno 24
mesecev od dneva pozitivnega sklepa?
b) V originalni Horizon 2020 prijavi smo poimensko določili podizvajalce, v razpisni dokumentaciji tega razpisa pa
je pri dokazovanju upravičenih stroškov navedeno, da se podizvajalce izbira na osnovi ekonomsko najbolj
ugodne ponudbe (torej ne morejo biti vnaprej določeni), ravno tako smo v originalni prijavi določili zneske
storitev teh podizvajalcev. Kako naj ravnamo glede določitve podizvajalcev ter ali veljajo zneski za storitve iz
originalne prijave ali ne?
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ODGOVOR (6.9.2017):
a) Odgovor je naveden pod vprašanjem št. 19.a.
b) Glede izbire zunanjega izvajalca je v II.5. poglavju razpisne dokumentacije navedeno: »Upravičenci morajo
izvesti RRI operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakon o javnem naročanju in določili pogodbe o
sofinanciranju RRI operacije. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako
naročanje blaga oz. storitve, izvajalskemu organu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev
(dokumentacijo o izbiri ponudnika, dokazilo o javnem zbiranju ponudb, zapisniki o izbiri itd., praviloma vsaj tri
ponudbe, pogodbo z izvajalcem idr). V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz
poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda upravičenec izvajalskemu organu utemeljeno obrazložitev izbire
izvajalca, v kolikor je potrebno oziroma možno, podprto tudi z ustreznimi dokazili.«. Pri tem vas opozarjamo,
da pred datumom začetka RRI operacije, ki bo razviden iz obdobnega in končnega vsebinskega poročila, ne
sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru
potrjene RRI operacije.
22. VPRAŠANJE (5.9.2017):
Ker smo pri prijavi na Obzorje 2020 SMEI II. faza dobili Certifikat odličnosti, se pripravljamo prijavo na JR
Dopolnjevanje SMEI II. faza. Ker je potrebno k dokumentaciji priložiti konzorcijsko pogodbo, nas zanima ali lahko kot
osnovo uporabimo vzorec konzorcijske pogodbe, ki je predpisana za JR RRI 2?
ODGOVOR (6.9.2017):
V II.3. poglavju razpisne dokumentacije so navedene obvezne sestavine konzorcijske pogodbe. Pri pripravi
konzorcijske
pogodbe
smisleno
upoštevajte
navodila
objavljena
na
spletni
strani
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf (III.2.1. točka
razpisne dokumentacije).
23. VPRAŠANJE (8.9.2017):
a) Ali je potrebno prijavi priložiti tudi prevod Feasibility Study, ki je predstavljala Deliverable Report Faze 1 in smo
jo prijavi dodali kot aneks?
b) Če se odločimo, da bomo širili rezultate RRI operacije: ali to pomeni, da
1. lahko širimo samo določene projektne rezultate, ki ne predstavljajo konkretne konkurenčne prednosti za
naše
podjetje,
so
pa
pomembni
za
razvoj
panoge
in
znanosti
ali nasprotno
2. da morajo biti vsi rezultati in znanje, pridobljeno v projektu, dostopni vsem zainteresiranim strankam - tudi
potencialno našim konkurentom?
ODGOVOR (12.9.2017):
a) Odgovor je naveden pod vprašanjem št. 5.
b) To je odvisno od načina/ov širjenja rezultatov RRI operacije, za katerega/e se boste odločili. V 10.3. točki
javnega razpisa so navedeni naslednji možni načini širjenja rezultatov RRI operacije: konference / objave /
prosto dostopne zbirke podatkov / brezplačna in odprta programska oprema.
24. VPRAŠANJE (14.9.2017):
Razpis omogoča financiranje projekta z višjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI
operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske
opreme. Ali zadnji pogoj (brezplačna in odprta programska oprema) velja tudi za izdelek, ki bo med drugim v
projektu uporabljen/demonstriran, a je bil razvit že pred začetkom projekta?
ODGOVOR (19.9.2017):
Pogoj velja za rezultate RRI operacije, ki bodo nastali tekom izvajanja RRI operacije. Opozarjamo vas na pogoj
za kandidiranje, ki se nanaša na RRI operacijo, in se glasi: »RRI operacija se ne sme pričeti izvajati pred
datumom izdaje sklepa o izboru po tem javnem razpisu«.
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25. VPRAŠANJE (21.8.2017):
V osnovni prijavi predloga projekta za SME Phase 2 smo navedli znanega podizvajalca kot tistega, ki bo zagotovil
okolje za demonstracijo produkta. Podizvajalec je iz tujine in demonstracijsko okolje je bilo načrtovano v tujini.
a) So stroški podizvajalca v tem primeru upravičeni stroški?
b) Ali lahko tujega podizvajalca in lokacijo demonstracijskega okolja v prijavi predloga projekta na predmetni
razpis nadomestimo s primerljivim slovenskim podizvajalcem, ki bo zagotovil primerljivo demonstracijsko okolje
v Sloveniji?
ODGOVOR (19.9.2017, 26.9.2017):
a) Po javnem razpisu so upravičeni stroški tistih aktivnosti zunanjih izvajalcev, ki spadajo med industrijske
raziskave ali eksperimentalni razvoj. Upravičeni stroški in definicija industrijskih raziskav in
eksperimentalnega razvoja so navedeni v 10.1. točki tega javnega razpisa. V kategorijo upravičenih stroškov
zunanjih izvajalcev po tem javnem razpisu spadajo stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev,
uporabljenih izključno za RRI operacijo.
Glede izbire zunanjega izvajalca je v II.5. poglavju razpisne dokumentacije navedeno: »Upravičenci morajo
izvesti RRI operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakon o javnem naročanju in določili pogodbe o
sofinanciranju RRI operacije. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako
naročanje blaga oz. storitve, izvajalskemu organu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev
(dokumentacijo o izbiri ponudnika, dokazilo o javnem zbiranju ponudb, zapisniki o izbiri itd., praviloma vsaj tri
ponudbe, pogodbo z izvajalcem idr). V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz
poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda upravičenec izvajalskemu organu utemeljeno obrazložitev izbire
izvajalca, v kolikor je potrebno oziroma možno, podprto tudi z ustreznimi dokazili.«.
Glede izvajanja aktivnosti RRI operacije izven programskega območja (Vzhodna oz. Zahodna kohezijska
regija) bomo odgovor podali po prejemu mnenja nadzornih organov. Odgovor (26.9.2017): aktivnosti RRI
operacije, ki jih izvedejo zunanji izvajalci (npr. iz tujine), morajo biti izvedene in pridobljene izključno za
namen razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, kar je cilj javnega razpisa. V skladu z
določili točke 2.3. javnega razpisa, se mora RRI operacija izvesti v programskem območju, ki ga prijavitelj
navede v vlogi (Obrazec 1).
b) Da, če se RRI operacija zaradi tega ne spremeni in ob upoštevanju zgornjih navedb.
26. VPRAŠANJE (20.9.2017):
Prosim za pojasnilo:
Naša operacija je izvedba tehnološko naprednega objekta. Ali se pod stroške opreme lahko šteje tudi material,
potreben za izvedbo objekta?
ODGOVOR (21.9.2017):
Ne.
Po javnem razpisu se sofinancirajo upravičenih stroški RRI operacije za tiste aktivnosti, ki spadajo med
industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj. Upravičeni stroški in definicija industrijskih raziskav in
eksperimentalnega razvoja so navedeni v 10.1. točki tega javnega razpisa.
Potrditev RRI operacije in vloge na javni razpis s sklepom o izboru s strani izvajalskega organa ne pomeni tudi
predhodne odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, opredeljenih v vlogi. Upravičenost
sofinanciranja bo izvajalski organ preverjal v okviru vsakokratne presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z
dinamiko, kot je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer bo izvajalski organ upošteval Navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 in Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje
izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 (eMA) in RIS eCA. (poglavje II.6.
razpisne dokumentacije)
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27. VPRAŠANJE (20.9.2017):
V Obrazcu 3B Finančni načrt operacije – zavihka “vodilni partner” in “partner 1”, smo v tabele vnesli vse potrebne
podatke in deleže v konzorciju. Kljub temu se z rdečo pojavlja opomba: »Napaka: znesek ni v skladu z deleži med
konzorcijskimi partnerji (ta zapis ne sme biti viden, ko bodo vneseni vsi podatki konzorcijskih partnerjev)«.
Prosimo za podrobna navodila v zvezi s tem.?
ODGOVOR (21.9.2017):
Odgovor podajamo v obliki primera:
 delež vodilnega konzorcijskega partnerja je 70 % (se vpiše v zavihek »Obr. 3B vodilni partner« v celico B10
(Delež v konzorciju)),
 delež partnerja 1 je 30 % (se vpiše v zavihek »Obr. 3B partner 1« v celico B10 (delež v konzorciju)),
 po vnosu vseh podatkov v finančni načrt (za oba konzorcijskega partnerja) je iz zavihka »Obr. 3B konzorcij
SKUPAJ« (celica C65 (Skupaj)) razvidno, da je predvidena vrednost upravičenih stroškov RRI operacije
1.500.000,00 EUR,
 glede na deleže med konzorcijskima partnerjema mora znašati predvidena vrednost upravičenih stroškov pri
vodilnem konzorcijskem partnerju 1.050.000,00 EUR (zavihek »Obr. 3B vodilni partner«, celica C70 (Skupaj)),
pri partnerju 1 pa 450.000,00 EUR (zavihek »Obr. 3B partner 1«, celica C70 (Skupaj)), v nasprotnem primeru
tabela javni napako.
28. VPRAŠANJE (21.9.2017):
Vas pa bi vas prosila se za pojasnilo glede najvišje dovoljene višine/stopnje sofinanciranja po pravilih državnih
pomoči: V razpisu ne najdem navedb absolutnih zneskov oz odstotkov. Ali mi lahko vi poveste, za kakšne številke
gre?
ODGOVOR (22.9.2017):
Shema državne pomoči, po kateri poteka sofinanciranje po tem javnem razpisu, je »Program izvajanja finančnih
spodbud MGRT–RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II). Odstotki sofinanciranja (intenzivnost pomoči) so
opredeljeni v prvem odstavku točke 10.3. javnega razpisa, v drugem odstavku iste točke javnega razpisa pa je
navedena omejitev za višino skupnih upravičenih stroškov RRI operacije.
29. VPRAŠANJE (18.4.2018):
Zanima me, ali se na javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« oddaja enaka verzija prijave,
za katero smo na Phase 2 Horizon 2020 prejeli Seal of Excellence, ali je pričakovano, da se zadeva nadgradi? Ali
vaša agencija svetuje tudi pri oddaji vsebine?
ODGOVOR (19.4.2018):
Kopija osnovne prijave na Phase 2 Horizon 2020 in njen prevod v slovenski jezik sta obvezni prilogi k Obrazcu 1.
Eden od pogojev javnega razpisa za RRI operacijo namreč je, da se RRI operacija ne sme spremeniti v času
med prijavo na Phase 2 Horizon 2020 in prijavo na ta javni razpis, razen v delih kot jih dopušča javni razpis. Iz
Obrazca 1 (razdelek 1 (Osnovi podatki o RRI operaciji)) izhaja, da boste morali pripraviti nov terminski načrt RRI
operacije, iz Obrazca 3 (A/B/C) pa, da boste morali pripraviti nov finančni načrt RRI operacije.
V terminskem načrtu RRI operacije med vsemi delovnimi sklopi oz. aktivnostmi znotraj delovnih sklopov označite
tiste delovne sklope oz. aktivnosti znotraj delovnih sklopov, ki jih boste upoštevali pri pripravi finančnega načrta
RRI operacije v koloni »Predvidena vrednost upravičenih stroškov (v €)«. Po javnem razpisu se sofinancirajo
upravičenih stroški RRI operacije za tiste aktivnosti, ki spadajo med industrijske raziskave ali eksperimentalni
razvoj. Upravičeni stroški in definicija industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja so navedeni v 10.1.
točki javnega razpisa. V pomoč vam je lahko tudi Priročnik Frascati (Frascati Manual - OECD).
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Pri pripravi finančnega načrta RRI operacije za posamezno leto, bodite pozorni, da bodo zneski posameznega
leta odražali izdatke izvršene do datuma zadnjega poročanja v posameznem letu. Datumi poročanja so navedeni
v 12. členu vzorca pogodbe. Predvidena vrednost vseh upravičenih stroškov v novem finančnem načrtu za vsa
leta skupaj ne sme preseči vrednosti vseh upravičenih stroškov iz finančnega načrta iz osnovne prijave na Phase
2 Horizon 2020. V primeru prijave konzorcija morate paziti še, da se bodo deleži ujemali z deleži med
konzorcijskimi partnerji, kot so navedeni v konzorcijski pogodbi.
Dodatne informacije so v skladu s 25. točko javnega razpisa v zvezi s pripravo vloge in pojasnil k razpisni
dokumentaciji prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov
SME2@spiritslovenia.si.
30. VPRAŠANJE (19.7.2018):
Naš projekt, ki smo ga prijavljali na SME Instrument Phase2 traja 24 mesecev. Razdeljen je na 6 delovnih paketov,
od katerih so 3 razvojni ter 3 ostali (diseminacija, komercializacija, projektno vodenje)
Ker so v razpisu “dopolnjevanje SME instrumenta” upravičeni zgolj RR stroški so torej upravičene aktivnosti zgolj iz
3 delovnih paketov.
Vprašanje 1: aktivnosti v okviru upravičenih delovnih paketov trajajo 15 mesecev. Torej časovnico trajanja projekta
skrajšamo na 15 mesecev?
Vprašanje 2: ali bosta izvedba in poročanje vezana zgolj na upravičene aktivnosti ali bo potrebno izvesti celoten
projekt – tudi aktivnosti diseminacije, komercializacije,…?
ODGOVOR (24.7.2018):
RRI operacijo je potrebno izvesti v celoti, kar pomeni, da je potrebno izvesti vse delovne sklope navedene v vlogi,
ki je prejela Pečat odličnosti in ne le delovnih sklopov, katerih aktivnosti so predmet sofinanciranja po javnem
razpisu. O izvedbi posameznih delovnih sklopov je potrebno poročati v obdobnih vsebinskih poročilih in v
končnem vsebinskem poročilu (glejte priloge k vzorcu pogodbe) Pri pripravi terminskega načrta upoštevajte tudi
navodila iz odgovora na 29. vprašanje.
Obdobje izvajanja RRI operacije se določi na novo (v Obrazcu 1 je potrebno navesti predviden datum začetka in
konca izvajanja RRI operacije). RRI operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru,
lahko pa se prične izvajati kasneje (opozorilo: pred dejanskim datumom začetka RRI operacije, ki bo razviden iz
obdobnega in končnega vsebinskega poročila, ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza za
izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru potrjene RRI operacije). Skrajni datum zaključka RRI operacije
je 10.8.2021, ki je hkrati tudi skrajni datum za oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo (opozorilo: vsi stroški, ki jih
bodo upravičenci uveljavljali kot upravičene stroške, bodo morali biti v celoti plačani do dneva izstavitve zadnjega
zahtevka za izplačilo). RRI operacija se lahko zaključi tudi pred tem datumom (dejanski datum zaključka RRI
operacije bo potrebno navesti v končno vsebinsko poročilo).
Posredno se v okviru javnega razpisa prek višje intenzivnosti pomoči sofinancira tudi desiminacija, vendar le v
primeru, da to prijavitelj navede v Obrazcu 1 (Prijavni obrazec) in Obrazcu 3 A/B (Finančni načrt RRI operacije
samostojnega prijavitelja/konzorcija). Širjenje rezultatov RRI operacije mora upravičenec izvesti prek konferenc /
objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme (glejte 10.3. točko javnega
razpisa) in o tem poročati v obdobnih poročilih (glejte Prilogo 3 k vzorcu pogodbe).
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31. VPRAŠANJE (21.3.2019):
Odpiramo nov 3D zobni rentgen in me zanima ali smo upravičeni do sredstev, ki so na voljo preko spodnjega
razpisa. Odpiramo eno, morda celo dve novi delovni mesti (radiološki inženir). Kupili bomo visoko tehnološko
napravo za 3D slikanje zob.
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-2
ODGOVOR (25.3.2018):
V kolikor niste prejemnik certifikata »Pečat odličnosti«, na javni razpis ne morete kandidirati.
Javni razpis je namenjen mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na
fazo 2 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.
Upravičeni stroški za RRI operacijo v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so podrobno
navedeni v 10. točki javnega razpisa in II.5. poglavju razpisne dokumentacije. (RRI pomeni: raziskave, razvoj in
inovacije)

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927;
www.spiritslovenia.si

14/14

