JAVNI POZIV
za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov
v letu 2018
VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Opomba: Za Javni poziv sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 se bo v
nadaljevanju uporabljal izraz »javni poziv«. Za Pozivno dokumentacijo Javnega poziva sofinanciranje tržnih raziskav,
mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 pa izraz »pozivna dokumentacija«.
Vprašanje 1 prejeto dne 10.8.2018
Izpolnjujemo prijavo in v obrazcu št. 2 opažamo, da formula v finančne načrtu ne deluje. Izpolniti moramo samo modri
polji, polje dejanska intenzivnost pomoči, pa se ne spremeni. Ostaja vedno na 70% in zato je polje Zaprošena višina
zneska sofinanciranja vedno rdeča.
FINANČNI NAČRT OPERACIJE
Skupna vrednost operacije (upravičeni in neupravičeni stroški):

7.820,20 €

Vrednost upravičenih stroškov:

3.600,00 €

Vrednost neupravičenih stroškov (npr. DDV) :

4.220,20 €

Zaprošena višina zneska sofinanciranja:

2.520,00 €

Maksimalna dovoljena intenzivnost pomoči:
Dejanska intenzivnost pomoči:
Lastni viri:

70%
70,00%
5.300,20 €

Lahko prosim preverite?
Odgovor 1 z dne 14.8.2018
Minimalni znesek sofinanciranja je 3.000,00 EUR kot je določeno v točki 4.2.3. javnega poziva.
Če višina zneska sofinanciranja ne ustreza pogojem poziva, vas razpredelnica finančnega načrta na to opozori tako, da
se polje obarva rdeče.
Vprašanje 2 prejeto dne 10.8.2018
Naše podjetje ima hčerinsko podjetje v Zagrebu, kjer smo lani ustvarili cca. 15% prometa glede na slovensko podjetje.
Se lahko to šteje za izvoz ali ne? Podjetje iz Slovenije je 100% lastnik Hrvaškega podjetja. Ne delamo pa konsolidiranih
bilanc.
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Odgovor 2 z dne 14.8.2018
Za izračun deleža čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017 se bo upoštaval podatek naveden v Izkazu
poslovnega izida za leto 2017. V primeru, da se naknadno ugotovi razlika med podatki v dokumentu, ki ga je prijavitelj
oddal kot prilogo vloge in podatki, ki so objavljeni v bazi AJPES, se upoštevajo podatki, ki so objavljeni v bazi AJPES.

Vprašanje 3 prejeto dne 10.8.2018
Opazili smo, da je zunaj razpis "Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu
2018".
Pri pregledovanju pogojev smo naleteli na podatek, da mora imeti podjetje najmanj 5 zaposlenih na dan 31.12.2017.
Glede na dejstvo, da sredstva niso tako visoka (nekdo, ki naroči tržno raziskavo, lahko pridobi maksimalno 4.500 EUR,
kar za tržno raziskavo ni zelo visok znesek v resnici), nas zanima, ali to velja za vse sklope?
Toliko da vemo, ne bi želeli kakorkoli komentirati pogojev, zgolj da vemo, če nimamo 5 zaposlenih, da ne kandidiramo
na razpisu.
Odgovor 3 z dne 14.8.2018
Posebni pogoj za prijavitelje, ki je naveden v 4.2. poglavju poziva pod točko 4, veljajo za vse sklope javnega poziva.

Vprašanje 4 prejeto dne 10.8.2018
Pridobitev bonitetne ocene preko podjetja Bisnode je plačljivo. Ali obstaja še kakna druga vrsta ocene, ki jo lahko
dostavimo?
Odgovor 4 z dne 14.8.2018
Bonitetna ocena po metodologiji Bisnode d.o.o. (https://bonitete.bisnode.si/bonitetece/files/metodologija_si_si.pdf) je za
vse prijavitelje na ta javni poziv, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, brezplačno dosegljiva na naslovu www.bonitete.si.
Za pridobitev dostopa je potrebno poslati e-mail na elektronski naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva
podjetja, davčne številke, imena in priimka kontaktne osebe, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi prijavitelj
prejme uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih podatkov za vaše podjetje. Iz izpisa bonitetne ocene mora
biti viden datum izpisa.
Bonitetna ocena prijavitelja po metodologiji Bisnode d.o.o., ki ne sme biti starejša od 30 dni pred oddajo vloge, je kot
Priloga 2 k Obrazcu 3 nujni del popolne vloge. Bonitetne ocene drugih ponudnikov bonitetnih ocen niso ustrezno
dokazilo.
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Vprašanje 5 prejeto dne 13.8.2018
Glede razpisa Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018,
imamo dodatno vprašanje glede kriterijev prijavitelja, in sicer:
- Minimalno število je 5 zaposlenih na dan 31.12.2017, upoštevajo se osebe, ki so zaposlene za polni delovni
čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas
1. Ali se štejejo za zaposlene tudi osebe, ki so zaposlene preko Pogodbe o poslovodenju in osebe zaposlene
preko Pogodbe o prokuri
prilagamo tudi pojasnilo s strani DURS-a glede obeh prihodkov (zanj smo zaprosili pred sklenitvijo obeh pogodb):
Pojasnilo DURS, št. 4210-5839/2011, 15. 4. 2011
Dohodki za opravljeno delo oziroma storitev prokuristov in direktorjev se skladno s šestim odstavkom 35. člena Zakona
o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7) štejejo za dohodek iz zaposlitve.
Dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega
razmerja, se skladno z določili 1. točke drugega odstavka 37. člena ZDoh-2 štejejo za dohodke iz delovnega razmerja.
Odgovor 5 z dne 14.8.2018
5. točka poglavje 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje določa pogoj:
Prijavitelj je na dan 31. 12. 2017 zaposloval najmanj pet oseb.
V II.7.2. poglavju pozivne dokumentacije je v 4 točki določeno, da izpolnjevanje pogoja komisija preko posredniškega
organa preveri v bazi ZZZS. Oseba se bo štela kot zaposlena, če bo kot taka vpisana v bazi ZZZS.

Vprašanje 6 prejeto dne 13.8.2018
Ali lahko podjetje prijavi izdelavo tržne raziskave za trg Bosne in Hercegovine, na katerega naj bi vstopili v letu 2019 in
kjer bomo predvidoma do konca avgusta ustanovili podjetje (100%-ni lastnik slovenskega podjetja bo hkrati 100%-ni
lastnik podjetja v BIH)?
Odgovor 6 z dne 14.8.2018
Da, če izpolnjuje pogoje navedene v 4. Poglavju poziva. Omejitev vezanih na morebitno obstoječe poslovanje na trgu v
okviru tega javnega poziva, ni.

Vprašanje 7 prejeto dne 13.8.2018
Ali lahko prijavimo izdelavo tržne raziskave za že obstoječe tuje trge (Avstrija, Nemčija), kjer želimo povečati prodajo in
bi bila izdelava tržnih raziskav smiselna?
Odgovor 7 z dne 14.8.2018
Lahko. V 3. poglavju poziva je določeno, da so ciljna skupina/upravičenci MSP-ji:
- ki imajo namen svoje poslovanje širiti na nove tuje trge in/ali
- širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
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Vprašanje 8 prejeto dne 13.8.2018
Zanima me, ali je v Sklopu C (Certifikati) upravičen strošek pridobitve certifikata SCC (www.civis.si/vsebine/scc-in-scp) varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo?
Odgovor 8 z dne 14.8.2018
Kot predmet javnega poziva Sklopa C Certifikati (točka 2.2. javnega poziva) je določeno, da se kot certifikati po tem
javnem pozivu štejejo:
 certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,
 certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov,
na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali
sheme EMAS.
O upravičenosti do financiranja posamezne vloge bo odločala komisija za izvedbo javnega poziva v postopku peverjanja
izpolnjevanja pogojev.

Vprašanje 9 prejeto dne 13.8.2018
Imamo boniteto C2 - Ali smo upravičeni, da prijavimo na razpis Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in
certifikatov v letu 2018
Odgovor 9 z dne 14.8.2018
Posebni pogoj za prijavitelje v 5. točki 4.2. poglavja javnega poziva določa, da ima prijavitelj ima v okviru bonitetne
ocene po metodologiji Bisnode d.o.o. dinamično oceno ++, + ali – ter nima finačne ocene F. Prijavitelj, ki ima bonitetno
oceno C2 - - tako ne izpolnjuje spodaj navedenega pogoja.

Vprašanje 10 prejeto dne 14.8.2018
Ali podjetje lahko zaprosi za sofinanciranje pridobivanja certifikata ISO 9001/2015?
Odgovor 10 z dne 14.8.2018
Glej odgovor 8.
Vprašanje 11 prejeto dne 14.8.2018
Med pogoji na dan 31.12.2017 je tudi 5 zaposlenih. Na ta dan smo imeli 4 zaposlene in 1 zaposleno na podjemno
pogodbo, s 1.2. pa smo to osebo zaposlili za nedoločen čas. Ali bi zadostili pogoju 5 zaposlenih?
Odgovor 11 z dne 14.8.2018
Ne. Glej tudi odgovor 5.
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Vprašanje 12 prejeto dne 14.8.2018
Na vas se obračam z vprašanjem vezano na javni poziv "Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in
certifikatov v letu 2018" in sicer me zanima sklop C-certifikati.
Ena od mojih strank, ki se ukvarja s trgovino z lesnimi polproizvodi, želi pridobiti mednarodni priznani certifikat FSC(R)
ali PEFC(TM). Oba certifikata sta mednarodno priznana in sta lahko pridobljena samo s strani ustrezno akreditiranih
certifikacijskih hiš. Zanima me, ali ta dva certifikata spadata v obseg razpisa.
Odgovor 12 z dne 14.8.2018
Glej odgovor 8.

Vprašanje 13 prejeto dne 14.8.2018
Prosim vas za pojasnilo glede sofinanciranja pridobitve certifikata pri Arhivu Republike Slovenije. V javnem pozivu za
sofinanciranje tržnih raziskav mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje
upravičenih stroškov ene operacije, ki vključuje pridobitev:
 največ dveh certifikatov za sisteme vodenja (npr. ISO 9001 in ISO 14001 ali ISO 14001 in EMAS validirana
okoljska izjava) in
 največ enega certifikata ali akreditiranega poročila o preskušanju za skladnost proizvodov.
Zanima nas, ali je mogoče na razpis prijaviti tudi podaljšanje certifikata za spremljevalne storitve, ki ga podeljuje Arhiv
RS? Certifikat je podeljen/podaljšan na podlagi skrbnega pregleda s strani pooblaščenega revizorja informacijskih
sistemov.
Kolikor nam je znano Arhiv RS ni akreditiran s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik
multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: http://www.european-accreditation.org/the-mla, so pa verjetno za to
akreditirana podjetja, ki jih Arhiv izbere preko javnega razpisa in dejansko opravljajo preglede/presoje v podjetjih.
Odgovor 13 z dne 14.8.2018
Stroški vzdrževanja certifikatov niso upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva (II.8.1. poglavje pozivne
dokumentacije). Glej tudi odgovor 8.

Vprašanje 14 prejeto dne 14.8.2018
V razpisu za sklop B je naveden pogoj, da mednarodni forum ne sme biti končan pred oddajo vloge. Mi bi se prijavili na
konferenco, ki traja med 25-27.sept.2018. Rok za oddajo vloge na razpis je 28.sep.2018. Ali bomo upravičeni do
subvencije, če vlogo na razpis oddamo pred 25.sept.2018.
Odgovor 14 z dne 14.8.2018
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Da.

Vprašanje 14-a prejeto dne 14.8.2018
Prosimo za pojasnilo ali brez izpolnjenega pogoja, da je podjetje v preteklem letu imelo 5% prihodkov od prodaje na tujih
trgih nikakor ne moremo kandidirati za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih forumih? Razlog za udeležbo na
mednarodnih dogodkih je namreč prav povečanje prodaje na tujih trgih, zato prosimo za obrazložitev.
Odgovor 14-a z dne 14.8.2018
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev navedenih v javnem pozivu, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
pozivu.

Vprašanje 15 prejeto dne 14.8.2018
Kaj pomeni točno stroški vzdrževanja certifikatov. Imamo primer, da je podjetje v letu 2016 imelo ISO certifikat, v letu
2017 ga niso imeli. Sedaj bi ga pa ponovno uvedli na novo. Je to vzdrževanje ali ne?
Odgovor 15 z dne 5.9.2018
Kot je obrazloženo v poglavju II.8.1. pozivne dokumentacije so upravičeni samo stroški pridobivanja certifikatov, validacij
okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija.
Stroški ponovne pridobitve certifikata so lahko upravičeni stroški v okviru tega poziva, stroški vzdrževanja certifikata
(redna ali obnovitvena presoja) pa ne. Dokazovanje upravičenosti stroška je na strani upravičeneca.

Vprašanje 16 prejeto dne 16.8.2018
Zanima me če je lahko certifikacija sledljivosti lesa, po shemi PEFC, ki temelji na ISO standardih sofinancirana po
vašem razpisu.
V kolikor so potrebne dodatna pojasnila glede sheme sem vam na voljo. Pripravljen sem priti tudi na sestanek.
Glede na potrebo trga in stalen trend rasti certifikacije ocenjujem, da bi bila pomoč pri pridobitvi certifikata korak k
konkurenčnejšemu stanju naše lasno predelovalne industrije.
Odgovor 16 z dne 4.9.2018
Glej odgovor 8.

Vprašanje 17 prejeto dne 16.8.2018
Pozdravljeni, kot podjetje se zanimamo za prijavo na razpis za sofinanciranje raziskav in certifikatov. Opažamo, da v RD
nikjer ni zaslediti točkovnika, ki bo podlaga za točkovanje vlog in dodeljevanje sredstev.
Prosila bi vas za objavo točkovnika oz, razlago predvidenega načina točkovanja vlog.
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Odgovor 17 z dne 4.9.2018
Ker gre za javni poziv in ne javni razpis, se vloge ne točkujejo. V skladu z desetim odstavkom 11. točke javnega poziva
se sredstva dodeljujejo glede na čas prispetja oziroma dostave popolnih vlog do porabe sredstev. Podroben opis
razvrščanja vlog je naveden v enajstem odstavku 11. točke javnega poziva.

Vprašanje 18 prejeto dne 17.8.2018
V zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 nas zanima,
ali se sredstva odobrena na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 štejejo v
shemo »de minimis«. Zanima nas torej, če imamo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju procesne izboljšave po tem
razpisu, moramo to navesti v Prilogi 4 k obrazcu 3?
Odgovor 18 z dne 4.9.2018
Sredstva v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 so pridobljena na
osnovi Progama izvajanja finančnih spodbud MGRT –pomoč za svetovanje v korist MSP (skupinske izjeme) in ne gre za
pomoč po shemi “de minimis”.

Vprašanje 19 prejeto dne 17.8.2018
Ali se na razpis lahko prijavlja podjetje, ki je se je v letošnjem letu preoblikovalo iz samostojnega podjetnika v kapitalsko
družbo skladno z 667 členom ZGD-1. Izbran je bil davčno nevtralni prenos, torej kontinuirano poslovanje tudi v nadaljnjih
obdobjih z vsemi pravicami ter obligacijami, ki obstajajo pri samostojnemu podjetniku.
Dne 15.5.2018 je bil izveden podpis pogodbe pri notarju, presečni datum, ki pa je bil izbran kot datum prenosa sredstev
ipd. pa je 31.3.2018, za kar so tudi priloženi izkazi v prilogah.
Zanima me ali se lahko tako podjetje prijavlja na razpis glede na to, da ni na voljo bonitetne ocena ta podjetje in so na
voljo le izkazi za pravno obliko s.p., pri čemer se verjetno tudi upošteva število zaposlenih na s.p.?
Odgovor 19 z dne 5.9.2018
Prijavitelj mora v nedvoumno dokazati univerzalno pravno nasledstvo. Izpolnjevanje pogojev bo potekalo skladno s 4.
poglavju javnega poziva (Pogoji za kandidiranje), v vašem primeru za s.p., v kolikor ustrezno dokažete pravno
nasledstvo.

Vprašanje 20 prejeto dne 20.8.2018
1. Ali so upravičeni stroški pridobitve ISO certifikata, ki so v celoti nastali pred 01.09.2018, vendar certifikat še ni
bil izdan (predvidoma bo septembra, po oddaji vloge na ta javni poziv)?
2. Podjetje ima že od leta 2013 naprej ISO 9001, sedaj pa ga želi obnoviti. Ali je to upravičen strošek po razpisu?
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Odgovor 20 z dne 4.9.2018
V skladu s prvim odstavkom 7. poglavja javnega poziva (Obdobje v katerem, morajo biti porabljena dodeljena sredstva)
se obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2019. Posamezen upravičenec lahko
uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.
Glejte tudi odgovor 8.
Vprašanje 21 prejeto dne 20.8.2018
V zvezi s sklopom B - Mednarodni forumi nas zanima, kako naj ravnamo v primeru, da prevoz oseb skupaj z aparati, ki
jih predstavljamo na kongresu, izvedemo sami, in sicer z lastnim kombijem.
Na kongres namreč moramo dostaviti razstavne eksponate, prav tako pa tja potujeta najmanj dva oz. trije udeleženci
kongresa.
Iz prakse izhaja, da je najbolj racionalno, če to izvedemo z lastnim kombijem, ki ga vozita/jo izmenoma udeleženci
kongresa.
Ali moramo pridobiti vsaj tri ponudbe za prevoz dveh udeležencev kongresa?
Uveljavali bi stroške prevoza v obliki kilometrine za razdaljo do 600 km, čeprav je razdalja do dejanskega izvedbenega
mesta daljša.
Odgovor 21 z dne 5.9.2018
Med upravičene stroške Sklopa B – Mednarodni forumi spadajo tudi stroški prevozi in stroški bivanja za največ dva
redno zaposlena.
Kot je obrazloženo v točki II.8.1. pozivne dokumentacije stroški prevoza zajemajo stroške prevoza do kraja
mednarodnege foruma in nazaj, za do dva udeleženca mednarodnega foruma, ki sta redno zaposlena pri upravičencu,
in sicer: - stroške letalske vozovnice za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/mednarodni forum), vozovnice za
potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z drugim javnim prevozom, razen s taksijem - potne stroške v
obliki kilometrine za razdalje do 600 km od sedeža upravičenca; pri obračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema in se jo določi z aplikacijo spletne strani http://www.viamichelin.co.uk. Če oseba potuje s
svojim avtomobilom, se lahko stroški za prevoz priznajo do 18 odstotkov cene neosvinčenega bencina 95 oktanov za
prevoženi kilometer v skladu s 173. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ.
Če je razdalja od sedeža do dejanskega kraja izvedbe mednarodnega foruma večja od 600 kilometrov, se priznajo potni
stroški v obliki kilometrine za razdaljo 600 km.
Točka II.8.2. pozivne dokumentacije med drugim določa, da bo moral upravičenec ob predložitvi zahtevka za izplačilo za
vsako naročanje blaga ali storitev agenciji predložiti dokumentacijo o izbiri izvajalcev in obrazložitev postopka izbire
izvajalca (kot na primer: poročilo o zagotavljanju načel zakona o javnem naročanju, praviloma vsaj tri ponudbe…). V
kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda
upravičenec agenciji utemeljeno obrazložitev, zakaj to ni možno, če je mogoče, podprto z ustreznimi dokazili.
Vprašanje 22 prejeto dne 21.8.2018
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Želeli bi se prijaviti na razpis "Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu
2018", ki bi naj bil namenjen podjetjem, ki želijo okrepiti prisotnost na tujih trgih in podjetjem, ki želijo začeti s prodajo na
tujih trgih.
Med vašimi posebnimi pogoji je navedeno, da mora podjetje že imeti 5% čistih prihodkov od prodaje v tujini. Kako je to
možno, če je razpis namenjen "MSP-jem, ki imajo namen svoje poslovanje širiti na nove tuje trge"? To enostavno ni
sprejemljivo z našega vidika, ker takoj izločite VSA mikro in majhna podjetja, ki še niso začeli s prodajo na tujih trgih.
Naše podjetje žal ni ustvarilo nobenih prihodkov iz tujine, se pa želimo širiti v tujino. Če prav razumemo razpis, v tem
primeru ne izpolnjujemo pogoje, drži?
Odgovor 22 z dne 4.9.2018
V okviru poglavja 4 (Pogoji za kandidiranje) javnega poziva je določeno, da mora vloga prijavitelja izpolnjevati vse
pogoje javnega poziva. Podjetje, ki je leta 2017 vstvarilo manj kot 5% delež čisitih prihodnkov od prodaje na tujih trgih,
skladno s tem javnim pozivom ni prisotno na tujih trgih in ni upravičeno do sofinanciranja.

Vprašanje 23 prejeto dne 21.8.2018
V Pozivni dokumentaciji v poglavju II8.1 je v tabeli upravičenih in neupravičenih stroškov za sklop C – Certifikati
zapisano, da sodijo stroški pridobivanja certifikatov med upravičene stroške, medtem ko stroški vzdrževanja certifikatov
sodijo med neupravičen stroške. Ali razumemo prav, da so stroški recertifikacijske presoje z namenom ponovnega
pridobivanja ISO certifikatov za vsako certifikacijsko obdobje upravičeni, medtem ko so stroški kontrolnih presoj
neupravičeni stroški, ker gre za vzdrževanje ISO certifikatov?
Odgovor 23 z dne 5.9.2018
V poglavju II.8.1. pozivne dokumentacije je določeno, da so upravičeni samo stroški stroški pridobivanja certifikatov,
validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija. Stroški povezani z
recertifikacijo obstoječih certifikatov oziroma s prehodom na novo verzijo istega certifikata niso upravičeni stroški tega
javnega poziva.

Vprašanje 24 prejeto dne 21.8.2018
Pozdravljeni, kot podjetje se zanimamo za prijavo na razpis za sofinanciranje raziskav in certifikatov. Opažamo, da v RD
nikjer ni zaslediti točkovnika, ki bo podlaga za točkovanje vlog in dodeljevanje sredstev.
Prosila bi vas za objavo točkovnika oz, razlago predvidenega načina točkovanja vlog.
Odgovor 24 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 17.

Vprašanje 25 prejeto dne 21.8.2018
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Podjetje, ki ima D++ se lahko prijavi in zanima me kaj spada pod mednarodne forume.
Odgovor z dne 4.9.2018
Podjetje z oceno D++ izpolnjuje točko 5. podpoglavja 4.2. (Posebni pogoji za prijavitelje).
Opredelitev foruma najdete v točki 2.2. Predmet javnega poziva. Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje
mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo.
Mednarodni forum mora biti izveden v tujini. Mednarodni forum mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja
dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija
dogodka, organizator, način prijave.
Aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini pomeni, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni
in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki
predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne
forume v tujini.
Mednarodni forum ne sme biti končan pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Vprašanje 26 prejeto dne 21.8.2018
Zanima nas ali podjetje lahko zaprosi za financiranje le za pridobitev novih certifikatov ali tudi za podaljšanje –
recertifikacijo obstoječih (npr. ISO9001)? Se lahko zaprosi za financiranje le, če je vključena tudi certifikacija po
ISO14000?
Odgovor 26 z dne 5.9.2018
Glej odgovor 23.

Vprašanje 27 prejeto dne 21.8.2018
Ali se na razpis lahko prijavi tako družba A kot družba B, lastnik katerih obeh je ista fizična oseba?
Odgovor 27 z dne 5.9.2018
V okviru Pogojev za kandidiranje v poglavju 4 javnega poziva so določene omejitve glede velikosti prijavitelja. Omejitev
vezanih na lastništvo ni.
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Vprašanje 28 prejeto dne 22.8.2018
Mene pa zanima, zakaj dodatni pogoj, da je moralo podjetje na dan, 31.12.2017, zaposlovati 5 ljudi, če pa razpis
spodbuja tudi mikro podjetja (manj od 5 zaposlenih)?
Odgovor 28 z dne 4.9.2018
V skladu s smernicami za opredelitev velikosti podjetij, v okviru Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, so mikro
podjetja opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi in katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne
presega 2 milijonov EUR.

Vprašanje 29 prejeto dne 22.8.2018
Dve mikro podjetji iz iste kohezijske regije skupaj razvijamo inovativen izdelek. V enem podjetju smo trije v drugem pa
dva zaposlena. Ali lahko skupaj oddamo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav?
Odgovor 29 z dne 4.9.2018
V skladu s pogoji tega javnega poziva to ni možno.

Vprašanje 30 prejeto dne 22.8.2018
Moje vprašanje se nanaša na 6. točko posebnih pogojev, za katero smatram, da je v nasprotju z namenom in cilji
razpisa, saj je diskriminatorna do podjetij, ki imajo namen svoje poslovanje širiti na nove tuje trge (citirano iz ciljne
skupine upravičencev; kopirano spodaj), saj so certifikati (in predhodne raziskave) raziskave ponekod pogoj za nastop
na tujih trgih, podjetje pa poslovanja še niso vzpostavila (dosegla praga 5% deleža prihodkov). Prosim za preučitev
ničnosti tega posebnega pogoja in odgovor.
3. Ciljna skupina/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
- ki imajo namen svoje poslovanje širiti na nove tuje trge in/ali
- širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
4.2 – posebni pogoji
6. Prijavitelj je prisoten na tujih trgih, pri čemer se kot prijavitelj, ki je prisoten na tujih trgih, šteje podjetje, ki je imelo vsaj
5%
delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017 (na trgu EU in trgih zunaj EU)2.
Odgovor 30 z dne 4.9.2018
V skladu s 3. poglavjem javnega poziva morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje ter druga določila javnega poziva in
pozivne dokumentacije.
Dopolnitev odgovora 30 z dne 5.9.2018
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Prijavitelji, ki na tujem trgu niti v minimalnem obsegu (kot ga opredeljuje pogoj) še niso prisotni, do kandidiranja na tem
pozivu žal niso upravičeni.

Vprašanje 30 prejeto dne 22.8.2018
Naša firma se mora, za opravljanje svoje redne dejavnosti skladiščenja in distribucije rastlinskega olja kot biomasa oz.
obnovljiv vir energije, certificirati v prostovoljni sistem EU-ISCC tako, kot je predpisano v DIREKTIVI 2009/28/ES
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009.
Prosim, da preverite, če tudi tak tip certifikata je upravičen strošek za javni razpis.
Odgovor 30 z dne 4.9.2018
Glej odgovor 8.

Vprašanje 31 prejeto dne 22.8.2018
Zanima me ali je certificiranje za Ifs tudi zajeto v sofinanciranje?
Odgovor 31 z dne 4.9.2018
Glej odgovor 8.

Vprašanje 32 prejeto dne 22.8.2018
Naše podjetje ima v poslovnem letu 2017 približno 1 % prihodkov na trgih v tujini, hkrati pa imamo v 100 % lasti podjetje
na Hrvaškem - to podjetje moramo po uredbi EU upoštevati tudi pri izračunu velikosti podjetja, itd.
Če finančne podatke konsolidiramo (konsolidiranih poročil sicer ne delamo), ima skupno podjetje več kot 5 % prihodkov
v tujini.
Ali s tem zadoščamo pogoju za doseganje 5 % praga prihodkov na tujih trgih.
Odgovor 32 z dne 4.9.2018
Komisija bo izpolnjevanje pozivnih pogojev navedenih v 4. poglavju (Pogoji za prijavitelje) preverjala na osnovi dokazil
navedih v III. poglavju pozivne dokumentacije (Navodila za pripravo vloge).
Dopolnitev odgovora 32 z dne 5.9.2018
Upošteva se podatke, ki se nanašajo na prijavitelja.
Glej tudi odgovor 2.
Vprašanje 33 prejeto dne 24.8.2018
Zanima nas, ali v okviru predmetnega javnega poziva za sofinanciranje / »sklop C - Certifikati« lahko prijavimo projekt
NADCAP akreditacije našega podjetja?
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Odgovor 33 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8.
Vprašanje 34 prejeto dne 24.8.2018
Ali šteje med upravičene stroške pridobitev certifikata ISO 9001:2015. ko ga podjetje dobi prvič, kljub temu, da je bilo
prej že certuificirano po podobnem standardu ISO 9001:2008; gre torej za ponovno certifikacijo in ne kontrolno
certifikacijo.
Odgovor 34 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 26.

Vprašanje 35 prejeto dne 24.8.2018
Zanima me ali v sklop C spada okoljski certifikat FSC CoC? V kolikor da, ali lahko dobimo sredstva, če smo certifikat
pridobili junija 2017.
Odgovor 35 z dne 4.9.2018
V skladu s 2.2. točko javnega poziva (Predmet javnega poziva) mora biti certifikat izdan po oddaji vloge na ta javni poziv.
Poglejte odgovor na vprašanje 8.

Vprašanje 36 prejeto dne 24.8.2018
1) Ali je upravičen strošek pridobitev certifikata, ki smo ga že imeli v preteklosti, pa ga sedaj nimamo več? Gre za
certifikat oz. preizkus skladnosti za protipožarno varnost vrat/oken. V razpisni dokumentaciji piše, da strošek
“vzdrževanja certifikata” ni upravičen strošek, kaj pa v takem primeru, ko je prišlo do prekinitve – torej ni
vzdrževanje certifikata?
2) Ali pod tržne raziskave lahko spada raziskava trga, kjer smo v preteklosti že bili prisotni (npr. prodali elemenete
na tisti trg)?
Odgovor 36 z dne 5.9.2018
1. Glej odgovor 15.
2. Glej odgovor 6.
Vprašanje 37 prejeto dne 24.8.2018
v povezavi z javnim razpisom - Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu
2018, nas zanima ali lahko pod pojem “mednarodni forum” uvrstimo tudi mednarodno tekmovanje? Mednarodno
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tekmovanje katerega bi v vlogi navedli se imenuje Disrupt Berlin 2018. Kot pojasnilo za kakšno tekmovanje gre vam
prilagam spletno povezavo: https://techcrunch.com/events/disrupt-berlin-2018/
Odgovor 37 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 25.

Vprašanje 38 prejeto dne 24.8.2018
1. Prikaz DDV: če je vrednost storitve izvajalca tržne raziskave npr. 6400 eur brez DDV (običajen DDV), kateri od
spodnjih
načrtov je pravilno izpolnjen? Ali se običajen DDV prikazuje kot neupravičeni strošek ali je DDV neupravičeni strošek
samo v primerih, ko je neodbiten, kar za večino MSP ne velja.
A) Običajen DDV ni prikazan kot neupravičen strošek

B) Običajen DDV je prikazan kot neupravičen strošek

2. Prikaz kazalnikov: Ali se dejansko vpiše samo naziv tržne raziskave in se nikamor ne vpisuje opise kazalnikov
in njihove vrednosti?
Kazalniki operacije
Naziv kazalnika

Izvedba tržne
raziskave

Naziv tržne raziskave
Načrtovano povečanje
vrednosti
Leto

1
2018-2019
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Odgovor 38 z dne 4.9.2018
V okviru točke ena je pravilen drugi izračun.
V okviru točke dve se vpiše samo naziv tržne raziskave.

Vprašanje 39 prejeto dne 28.8.2018
1. Podjetje je že šlo v postopek certificiranja, presoja v podjetju je že bila izvedena v mesecu juniju 2018, vendar
certifikati še niso bili izdani. Ali je podjetje opravičeno do sofinanciranja?
2. Zahteva kupca (dokazilo: izjava kupca) do podjetja je bila, da se certificira pri certifikacijski hiši, ki se akreditira
pri točno določeni akreditacijski hiši in zaradi tega nismo iskali 3 ponudb ampak smo samo poiskali primerno
certifikacijsko hišo z želeno akreditacijo. Zanima nas ali smo potem opravičeni do sofinanciranja?
Odgovor 39 z dne 4.9.2018
1. Glej odgovor 20.
2. V skladu s točko II. 8.2. (spoštovanje načel javnega naročanja) morajo upravičenci izvesti operacijo v skladu s
temeljnimi načeli javnega naročanja. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih
oziroma tehničnih razlogov, poda upravičenec agenciji utemeljeno obrazložitev, zakaj to ni možno, če je mogoče,
podprto z ustreznimi dokazili.
V kolikor upravičenec upoštevanje načel zakona o javnem naročanju ne bo ustrezno dokazal, lahko agencija strošek
izloči.
Dokazovanje upravičenosti stroškov na strani upravičenca.

Vprašanje 40 prejeto dne 28.8.2018
Ali je točna višina De minimis pomoči predmet dopolnitve, v kolikor ta ne presega zgornje meje (200.000 EUR)?
Ali je velikost podjetja predmet dopolnitve vloge?
Odgovor 40 z dne 4.9.2018
Popolna vloga je vloga, ki vsebuje vse predpisane obrazce in zahtevane priloge, pri čemer morajo biti obrazci izpolnjeni
v celoti in v skladu z navodili v javnem pozivu in pripadajoči pozivni dokumentaciji. Komisija bo vse prijavitelje, katerih
vloge niso popolne, pozvala k dopolnitvi vlog.
V kolikor prijavitelj ne bo izpolnil obrazcev ali jih bo izpolnil pomanjkljivo, bo pozvan k dopolnitvi. Način preverjanja
pogojev je določen v točki II.7 javnega poziva.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Sektor za finančne spodbude
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
15

Vprašanje 41 prejeto dne 28.8.2018
Ker ja za leto 2018 razpisan nižji znesek 55.320 eur nas zanima, če so sredstva še razpoložljiva ali ne, da bi ne vlagali
čas v pripravo razpisa brez potrebe. Zanima nas sofinanciranej certifikata.
Odgovor 41 z dne 4.9.2018
V skladu z 11. točko javnega poziva bo odpiranje vlog izvedeno v osmih (8) delovnih dneh po izteku roka za oddajo vlog.
Podatka o številu vlog, ki bodo v okviru posameznega sklopa izpolnjevale pogoje poziva zato še nimamo.
Vprašanje 42 prejeto dne 29.8.2018
Ali je pridobitev FSC certifikata (Forest Stewardship council) upravičen strošek po razpisu za sofinanciranje tržnih
raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018?
Odgovor 42 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8.

Vprašanje 43 prejeto dne 29.8.2018,
Zanima me ali je strošek presoje za pridobitev certifikata IATF 16949 upravičen strošek za sklop C?
Na prejeti fakturi certifikacijske hiše namreč piše kot opis storitve »Transferna presoja IATF«.
V preteklosti je naše podjejte že imelo certifikat vodenja kakovosti in sicer po ISO TS 16949, ki pa v prihodnje ne bo več
veljaven, ker se ISO TS ukinja. Tako smo se odločili za pridobitev novega certifikata za vodenja kakovosti po IATF
16949. Najverjetneje je certifikacijska hiša napisala na fakturo zato »transferna presoja IATF«, ker smo bili že njihova
stranka za stari certifikat ISO TS 16949. Certifikat IATF 16949 pa je za nas sicer nov certifikat.
Dopolnitev vprašanja 30.8.2018
Glede na to, da je pogoj za pridobitev certifikata IATF 16949 tudi, da ima podjetje, ki želi pridobiti certifikat IATF 16949
ustrezno izobražene notranje presojevalce za sistem IATF 16949, smo poslali na izobraževanje dva zaposlena.
Izobraževanje je izvajala ena vodilnih certifikacijskih hiš.
Zanima me ali je storitev izobraževanja notranjih presojevalcev po sistemu IATF 16949 tudi upravičen strošek, saj če
podjetje nima kvalificiranih notranjih presojevalcev po IATF 16949, sploh ne more pridobiti certifikata IATF 16949.
Na fakturi je za opis storitve navedeno »Prekvalifikacija za notranje presojevalce iz ISO TS 16949 na IATF 16949«, saj
sta bila oba udeleženca v preteklosti izobraževana od iste certifikacijske hiše za sistem ISO TS 16949, ker pa sedaj
prehajamo na za nov certifikat IATF 16949, je bilo potrebno izvesti novo izobraževanje notranjih presojevalcev sistema
za pridobitev tega certifikata
Odgovor 43 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8 in na vprašanje 23.
Upravičeni stroški so podrobno definairani v poglavju točki II.8.1. pozivne dokumentacije (Upravičeni in neupravičeni
stroški ter dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov posameznega sklopa javnega poziva). V okviru sklopa C –
certifikati se kot upravičeni stroški štejejo le stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o
preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditiran certifikacijski organ.
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Vprašanje 44 prejeto dne 30.8.2018
Na vaši spletni strani sem zasledil »Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v
letu 2018«. Naše podjetje je, med drugim, proizvajalec električnih strojev (motorjev). Imamo laboratorij, kjer preizkušamo
motorje (standardne in prototipne). Že nekaj časa razmišljamo, da bi za omenjeni laboratorij pridobili akreditacijo po
standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017.
Glede na razpis sklepam, da spadamo v »sklop C – certifikati«, nikjer pa nisem zasledil zgoraj omenjenega standarda,
tako, da ne vem ali smo ustrezni kandidati za prijavo ali ne.
Odgovor 44 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8.

Vprašanje 45 prejeto dne 31.8.2018
želimo se prijaviti na razpis za pridobitev sredstev za nastop na sejmu.
Zanima me ali moramo za nastop izbrati agencijo, ki se s tovrstnim delom ukvarja? Ali je dovolj da pridobimo predračune
vseh izvajalcev (tiskarji, oblikovalci, prevoz in najem prostora)? Ker se tudi sami deloma ukvarjamo z oblikovanjem bi ta
strošek sami pokrili ostalo pa bi imeli zunanje izvajalce.
Prav tako me zanima imamo dostop do Bisnode Bonitete sistema, kjer pa imamo oceno E2+ je to dovolj?
Odgovor 45 z dne 4.9.2018
Upravičeni stroški so natančno opredeljeni v točki II.8.1. pozivne dokumentacije (Upravičeni in neupravičeni stroški ter
dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov posameznega sklopa javnega poziva).
Opozarjamo tudi, da mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo
med mednarodne forume v tujini.
Glede na točko 5. 4.2. podpoglavja javnega razpisa (Posebni pogoji za prijavitelje), bonitetna ocean E2+ zadošča.

Vprašanje 46 prejeto dne 31.8.2018
Z 9.3.2018 smo se preoblikovali iz s.p. v d.o.o., tako da imamo finančne podatke za leto 2017 zgolj za s.p.. Zaradi tega
na Bisnode nimamo bonitetne ocene, za s.p. pa piše, da je izbrisan. Smo pa 3.4.2018 kupili od Ajpesa bonitetni oceni za
oba podjetja – tako za s.p. (ki ne obstaja več, ker se je preoblikoval v d.o.o.) in za d.o.o. (kateri je naslednik s.p.-ja). Pod
točko 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje je navedeno, da mora imeti prijavitelj po metodologiji Bisnode vsaj finančno
oceno F in dinamično oceno vsaj -. Naše podjetje ima sedaj zaradi prej omenjenega statusnega preoblikovanja na
Bisnode navedeno bonitetno oceno N.O. + (kljub temu, da je imelo prej kot s.p. vseskozi dobro boniteto). Vse ostale
pogoje razpisa izpolnjujemo.
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Ali se lahko prijavimo na vaš razpis za sofinanciranje pridobivanja certifikatov?
Odgovor 46 z dne 4.9.2018
Bonitetna ocean N.O.+ zadošča razpisnim pogojem.
Poglejte tudi odgovor na vprašanje 19.

Vprašanje 47 prejeto dne 31.8.2018
V podjetju želimo akreditirati laboratorij v skladu s standardom ISO 17025. Ali nam lahko potrdite, da je ta akreditacija
predmet tega razpisa?
Odgovor 47 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8.

Vprašanje 48 prejeto dne 30.8.2018
Imam dve vprašanji v zvezi z javnim pozivom za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v
letu 2018 (http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnihforumov-in-certifikatov-v-letu-2018)
zajema stroške tudi za certificiranje sistemov ravnanja z okoljem 14001 v višini do 9.999 eur in ali se pod upravičene
stroške certificiranja, ki zapadejo pod subvencijo vašega poziva, smatrajo tudi stroški svetovanja?
Odgovor 48 z dne 4.9.2018
Poglejte odgovor na vprašanje 8.
Kot je podrobno opredeljeno v točki II.8.1. pozivne dokumentacije, (sklop C- certifikati) stroški svetovanja za pridobitev
certifikata NE spadajo med upravičene stroške.

Vprašanje 49 prejeto dne 1.9.2018
Vezano na javni poziv “Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018”, vas lepo prosimo
za povratno informacijo ali se vam Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov (kot spodaj navedeno), dostavijo ob
oddaji vloge ali po zaključeni operaciji?






dokumentacija o izboru zunanjega izvajalca,
fotokopija pogodba o opravljanju storitev, podjemne ali avtorske pogodbe,
REK-2 obrazec in dokazilo o plačilu pripadajočih davkov in prispevkov (v primeru avtorskih ali podjemnih
pogodb),
fotokopija računa ali obračun po podjemni pogodbi (v primeru podjemne pogodbe)
fotokopija računa in/ali obračun avtorskega dela (v primeru avtorske pogodbe),

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Sektor za finančne spodbude
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
18






dokazilo o opravljeni storitvi (izvod tržne raziskave),
fotokopija računa (v primeru pogodbe o opravljanju storitev),
dokazilo o plačilu pripadajočih davkov in prispevkov (npr. samoobdavčitev),
dokazilo o plačilu.

Odgovor 49 z dne 4.9.2018
Navedeni obrazci se posredujejo po zaključeni operaciji. Podrobno je postopek opisan v točki II.9 pozivne dokumentacije
(Zahtevki za izplačilo in poročanje).
Navodila za pripravo vloge so podrobno opredeljena v III. poglavju pozivne dokumentacije (Navodila za pripravo vloge)

Vprašanje 50 prejeto dne 1.9.2018
Je napačno zavedena velikost podjetja in de minimis pomoč pri razpisu: "Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav,
mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018" lahko razlog za zavrnitev vloge? Nanaša se na primer, če podjetje
ustreza standardom in spada med MSP, ter ni presegelo praga dovoljene pomoči in je zgolj zaveden napačen znesek
oziroma velikost podjetja.
Če je odgovor pozitiven, vas prosim, če mi lahko poveste kako je potrebno popraviti že poslano vlogo
Odgovor 50 z dne 4.9.2018
Napačno naveden podatek ni razlog za zavrženje vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Vprašanje 51 z dne 30.8.2018
Vprašanje za sklop C certifikati.
Zanima nas ali poročilo o CE skladnosti izdano s strani akreditirane organizacija spada med upravičene stroške.
Odgovor 51 z dne 10.9.2018
Glej odgovor 8.

Vprašanje 52 z dne 6.9.2018
Pišem vam glede razpisa sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018. Zanima me, ali
poleg naštetih certifikatov pride v poštev tudi TUV certifikat https://www.tuv-sud.com/home-com/resourcecentre/certificate-finder , ali zgolj omenjeni v razpisu?
Odgovor 52 z dne 10.9.2018
Glej odgovor 8
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Vprašanje 53 z dne 6.9.2018
E-pošto vam pišem v zvezi z razpisom za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018.
Na ta razpis se imamo namen prijaviti pod sklop C in sicer za pridobitev CE certifikata.
V zvezi s tem razpisom imam dve vprašanji:
1. Datum za izstavitev zahtevka za izplačilo:
Po razpisni dokumentaciji naj bi bil ta CE certifikat izdan do roka za izstavitev zahtevka za izplačilo. Za kateri datum se
določi ta rok za izstavitev zahtevka za izplačilo; je ta datum lahko po 5.4.2019 in kdaj po 5.4.2019?
2. Vloga za razpis:
CE certifikat moramo pridobiti za tri naprave – lahko vse tri naprave vključimo v eno samo vlogo? Naprave se bodo
certificirale v istem testnem laboratoriju in, kot že rečeno, za isti certifikat. Naprave se med seboj dopolnjujejo in skupaj
predstavljajo širšo tehnično rešitev.
Dopolnitev vprašanja 53 z dne 7.9
vprašanjem spodaj bi dodal še naslednje vprašanje:
3. Dokumentacija o izboru zunanjega izvajalca:
Naše naprave bo certificiral SIQ Ljubljana, kar je tudi želja našega kupca, za katerega bomo izdelovali te naprave.
Potrebujemo v tem primeru tudi dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca kot sestavni del dokazil za dokazovanje
upravičenosti stroškov? Če ja, kaj naj bi ta dokumentacija vsebovala?
Odgovor 53 z dne 10.9.2018
1. V točki 2.2. javnega poziva je navedeno, da certifikat ne sme biti izdan pred oddajo vloge na javni poziv. 7. točka
javnega poziva pa določa, da obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov traja od 1.1.2018 do 5.4.2018.
Zahtevek za izplačilo mora biti izdan v obdobju upravičenosti, kar pomeni najkasneje do 5.4.2018. Natančen rok za
izstavitev zahtevka za izplačilo bo za vsakega upravičenca določen v pogodbi o sofinanciranju.
2. Točka 2.2. javnega poziva določa, da prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje upravičenih stroškov ene operacije, ki
vključuje pridobitev:
 največ dveh certifikatov za sisteme vodenja (npr. ISO 9001 in ISO 14001 ali ISO 14001 in EMAS validirana
okoljska izjava) in
 največ enega certifikata ali akreditiranega poročila o preskušanju za skladnost proizvodov.
3. Odgovor najdete v II.8.2. točki pozivne dokumentacije. Ta med drugim določa, da bo upravičenec moral ob predložitvi
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga ali storitev agenciji predložiti dokumentacijo o izbiri izvajalcev in
obrazložitev postopka izbire izvajalca (kot na primer: poročilo o zagotavljanju načel zakona o javnem naročanju,
praviloma vsaj tri ponudbe…). V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma
tehničnih razlogov, poda upravičenec agenciji utemeljeno obrazložitev, zakaj to ni možno, če je mogoče, podprto z
ustreznimi dokazili.
Vprašanje 54 z dne 6.9.2018
Prosim vas da nam pošljete vsa navodila in vloge za prijavo za Nepovratna sredstva za tržne raziskave, forume ter
certifikate in sicer za SKLOP C Certifikati.
Predvsem pa vas prosim za odgovor, ali lahko pri navedenem razpisu sploh sodelujemo, kajti smo prejemniki
nepovratnih sredstev iz naslova razpisa RRI-2. Izbrani smo bili 7.2.2018, pogodbo smo sklenili 4.7.2018, projekt pa traja
do 7.2.2020. Predvideno je, da bomo prejeli 197.000 €.
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Odgovor 54 z dne 10.9.2018
Navodila za pripravo vloge in vse obrazce najdete na spletni strani:
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-08-09-Javni-poziv-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-mednarodnih-forumov-incertifikatov-v-letu-2018
Javni poziv ne izloča podjetja, ki so se prijavila na javni razpis RRI-2. Ob tem prijavitelje opozarjamo, da je del pozivne
dokumentacije izjava, v kateri prijavitelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da:
 za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem pozivu, ni in ne
bo pridobili sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved
dvojnega sofinanciranja),
 ne bo kršili pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi
pravila de minimis, ne presega 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Vprašanje 55 z dne 6.9.2018
Vprašanje je vezano na sklop C – certifikati.
Smo proizvodno podjetje, ki ima sedež podjetja v Vzhodni kohezijski regiji, kjer imamo tudi del proizvodnje. Imamo
poslovno enoto v Zahodni kohezijski regiji, kjer imamo večino proizvodnje. Želimo pridobiti ISO certifikat za proizvodnjo,
ki bi veljal za obe lokaciji (tako za sedež podjetja kot za poslovno enoto). Zanima nas, s katero lokacijo se lahko
prijavimo na javni poziv?
Odgovor 55 z dne 10.9.2018
V točki 2.3. javnega poziva je določeno, da bodo prijavitelji upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer
bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.

Vprašanje 56 z dne 10.9.2018
Vezano na javni poziv “Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018”, vas lepo prosimo
za povratno informacijo vezano na Obrazec 2 SKLOP A : Podatki o operaciji - pod Utemeljitev izdelave tržne raziskave
(ocena potenciala, pred izbor izdelkov/storitev, razlog za izbor konkretnega tujega trga…) ter Na kakšen način bo
operacija pripomogla k povečanju mednarodne konkurenčnosti podjetja, ali je preskop opis / utemeljitev lahko razlog za
zavrnitev vloge? Oziroma, če je potrebno poslati nov obrazec z novo, dopolnjeno utemeljitvijo.
Odgovor 56 z dne 10.9.2018
Ja, preskop opis/utemeljitev je lahko razlog za zavrnitev, saj mora iz vloge izhajati, da je operacija skladna z namenom,
ciljem in s predmetom javnega poziva in cilji OP 2014-2020 (točka 4.3.1 javnega poziva). Je pa v 4. točki javnega poziva
navedeno tudi, da lahko agencija v primeru dvoma glede izpolnjevanja pogoja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, kar
pa ne spada v formalno dopolnjevanje vloge in tako ne vpila na čas formalne popolnosti vloge. Prijavitelj lahko kadarkoli
samoiniciativno dopolni vlogo pred iztekom roka za oddajo vlog, vendar pa to vpliva na čas formalne popolnosti vloge.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Sektor za finančne spodbude
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
21

Vprašanje 57 z dne 7.9.2018
Vprašanje za sklop C-Certifikati. Ali je dovolj, da je pogodba in račun po pogodbi za pridobitev certifikata plačan do
5.4.2019, certifikat sam pa podeljen do konca 2019, seveda pred oddajo zahtevka za izplačilo.
Odgovor 57 z dne 14.9.2018
Ker je potrebno ob oddaji zahtevka za izplačilo oddati tudi dokazna gradiva o dejanski pridobitvi certifikatov, mora biti
certifikat izdan do oddaje zahtevka za izplačilo. Natančen rok za oddajo zahtevka za izplačilo bo za posameznega
upravičenca naveden v pogodbi o sofinanciranju. Rok za oddajo zahtevka za izplačilo bo smiselno določen znotraj obdobja
upravičenosti stroškov in izdatkov, ki se skladno z določili 7. točke javnega poziva prične 1.1.2018 in traja do 5.4.2019.
Vprašanje 58 z dne 10.9.2018
Pregledujemo javni poziv "SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV V
LETU 2018" na katerega bi se želeli prijaviti me pa bega : 4.2 Posebni pogosji 6.Prijavitelj je prisoten na tujih trgih in sicer
se za to šteje podjetje , ki je imelo vsaj 5% delež čistih prihodkov na tujih trgih v letu 2017. Tega pa mi nimamo, delamo
sicer za Slovenska podjetja ki večji del dejansko izvozijo, vendar nismo to mi. Ali se je smiselno, kljub vsemu prijaviti, oz.
kako naprej?
Odgovor 58 z dne 14.9.2018
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev navedenih v javnem pozivu, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
pozivu.
V kolikor torej ne dosegate 5 % deleža čistih prihodkov na tujih trgih v letu 2017, ne izpolnjujete enega od posebnih pogojev
in se tako ne uvrščate med upravičena podjetja po tem javnem pozivu.
Vprašanje 59 z dne 11.9.2018
V podjetju že imamo pridobljen cerfitikat ISO 13485.
V tem letu imamo predvideno obnovitveno presojo za ta certifikat, ki zajema:
- obnovitveno presojo na osnovi direktive MDD 93/42/EEC
- prehodno presojo na novo verzijo standarda ISO 13485:2016
Zanima nas, ali bi za kaj od naštetega lahko pridobili sredstva v okviru Javnega poziva TFC.
Odgovor 59 z dne 14.9.2018
Glej odgovor 15.
Vprašanje 60 z dne 13.9.2018
V razpisu je zapisano:
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2019. Posamezen upravičenec lahko
uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.
Rok za izstavitev zahtevka za izplačilo bo določen v pogodbi o sofinanciranju.
Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2019.
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Vprašanje:
1. Ali se na konferenco (Sklop B) ne moremo prijaviti, če je le-ta po 5.4.2019 oziroma je v oktobru 2019?
2. Kaj so javni izdatki za nastale upravičene stroške, ki pa lahko nastanejo do 31.12.2019
Odgovor 60 z dne 14.9.2018
1. Ne morete se prijaviti.
2. Javni izdatki pomenijo izdatke Republike Slovenije na podlagi plačil zahtevkov za izplačilo iz naslova tega javnega
poziva.
Vprašanje 61 z dne 13.9.2018
Zanima me ali so sredstva za sklop A še na voljo? Če sem prav zasledil, so sredstva na voljo do porabe?
Odgovor 61 z dne 14.9.2018
Do 14.9.2018 smo prejeli 86 vlog. Od tega, glede na navedbe prijaviteljev na ovojnicah, za:
- Sklop A: 50 vlog
- Sklop B: 9 vlog
- Sklop C: 25 vlog
- Nedoločeno: 2 vlogi
Vloge so morali prijavitelji oddati v zaprtih ovojnicah. Vloge bo komisija odprla najkasneje v osmih delovnih dneh po izteku
roka za oddajo vlog, ki je 28.9.2018. Ker so vloge v tem trenutku še zaprte, ne vemo podatka o višini zprošenih sredstev
za sofinanciranje po letih, sklopih in programskih območjih (kohezijskih regijah).
V 5. točki javnega poziva so navedene vrednosti razpisanih sredstev po proračunskih letih, sklopih in programskih
območjih. Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema, so pa prenoslljiva med sklopi, kar pomeni, da se
znotraj istega programskega območja nerazporejena sredstva enega sklopa lahko prenesejo v druga dva sklopa glede na
število prejetih vlog. Dinamika po posameznih proračunskih letih se lahko spremeni, kar pa je odvisno od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Vprašanje 62 z dne 14.9.2018
Prosim vas za naslednje pojasnilo glede prijave na razpis Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih
forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer:
-

Ali se lahko prijavimo na razpis glede na omejitve na že pridobljena sredstva iz predhodnih razpisov, ki direktno
niso bila razpisana pri vas, ste pa v razpisih navedeni kot sodelujoči član?

Prijavili smo se na naslednje razpise in pridobili naslednja finančna sredstva:
1. projekt
Projekt: Zaposli.me 2017/2019
Pogodba: Pogodba o izvedbi projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019, nosilec:
“xxx”, pridobljena sredstva: “yyyy €”
2. projekt
Projekt: Trajno zaposlovanje mladih
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Pogodba: Pogodba o izvedbi projekta v okviru programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, nosilec: “xxx”,
pridobljena sredstva: “yyyy €”
3. projekt
UKREP ŠT. 3: SPODBUJANJE IZOBRAŽEVANJA. USPOSABLJANJA IN PROMOCIJE NA PODROČJU
PODJETNIŠTVA - povezava: https://www.radovljica.si/objava/125155
Skupaj dobili “yyyy €”
Omenjeni razpisi niso direktno navedeni v razpisni dokumentaciji za Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav,
mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, vendar vas prosimo za pisno pojasnilo, da noben od razpisov ni omejujoči
faktor za prijavo na ta razpis.
Zato vas prosimo za pisni odgovor, da ne bi po nepotrebnem pripravljali razpisne dokumentacije.
Odgovor 62 z dne 14.9.2018
Javni poziv ne izloča podjetja, ki so se prijavila na javne razpise, ki jih omenjate v vprašanju.
Ob tem prijavitelje opozarjamo, da je del pozivne dokumentacije izjava, v kateri prijavitelj pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da:
 za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem pozivu, ni in ne bo
pridobili sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved
dvojnega sofinanciranja),
 ne bo kršili pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi
pravila de minimis, ne presega 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Vprašanje 63 z dne 14.9.2018
Pri prijavi na javni razpis >>Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018<< se nam
pojavlja eno vprašanje.
Naše podjetje pri raziskovalno razvojna inštitucija in se kot takšna financira s pomočjo projektov. Trenutno veliko delamo
na projektu, za katerega smo plačani iz tujine. Ali lahko sredstva dobljena
Iz naslova tega projekta upoštevamo kot prihodek od prodaje na tujih trgih v letu 2017 (v JAVNAM POZIVU točka 4.2.6).
Odgovor 63 z dne 19.9.2018
Glej odgovor 2.
Vprašanje 64 z dne 17.9.2018
Imamo vprašanje v zvezi z upravičenostjo kandidiranja za sklop C-certifikati.
Podjetje se že več let certificira po standardu varne hrane IFS food, v.6. Letos bomo imeli ponovno certifikacijo za novo
verzijo IFS food v.6.1. Ali IFS standard spada v kategorijo teh certifikatov, kateri so lahko sofinancirani?
Odgovor 64 z dne 19.9.2018
Glej odgovor 8, 13 in 23.
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Vprašanje 65 z dne 17.9.2018
Prosila bi vas za dodatno obrazložitev glede pogojev za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in
certifikatov pri sklopu B.
Kot je navedeno v točki 2.2, je predmet javnega poziva v tem primeru aktivna udeležba na mednarodnem forumu. Če
prav razumem, v to torej ne spada sama udeležba na forumu (udeležitev delavnic, konferenc, ogled razstavnih
prostorov…), ampak mora podjetje predstaviti svojo dejavnost v obliki razstavnega prosotora, predavanja, govora...?
Odgovor 65 z dne 19.9.2018
Vaše razumevanje je pravilno. Aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini pomeni, da upravičenec v okviru
mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke na stojnici/razstavnem
prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne
forume v tujini.
Vprašanje 66 z dne 17.9.2018
Spoštovani!
Posredujemo zaslonsko sliko napake izvajanja dokumenta
Obrazec_2_Sklop_C_Podatki_o_operaciji_9.8..
V okviru razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018...
Za odpiranje dokumentov s končnico .doc uporabljamo pisarniški program Open office.

Odgovor 66 z dne 19.9.2018
Predlagamo, da poskusite prilogo odpreti v Microsoft Office.
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Vprašanje 67 z dne 17.9.2018
Zanima me, ali je možno preklicati vlogo, ki smo jo oddali na Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih
forumov in certifikatov v letu 2018.
Odgovor 67 z dne 19.9.2018
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj v pisni obliki umakne že oddano vlogo. Na pošiljki, s katero prijavitelj
vlogo umika naj bo označeno, da gre za umik vloge (vlagatelj na ovojnico napiše »Umik vloge« in ime poziva).

Vprašanje 68 z dne 17.9.2018
Vprašanje je povezano z mikro/majhnimi podjetji in stroški certificiranja.
Razlaga:
Certifikacijska presoja (ISO 9001, ISO 14001,...) v mikro podjetjih (do 10 zaposlenih) in malih majhnih podjetjih (do 25
zaposlenih) običajno nikoli ne stane več kot 3.000,00 EUR, praviloma manj.
Torej so mikro podjetja in "mala" majhna podjetja avtomatsko izključena iz tega razpisa, saj je minimalna vsota
sofinacniranja 3.000,00 EUR, to je torej 70%, pomeni, da mora biti vrednost certificiranja 4.286, 00 EUR.
Ker je to nemogoče doseći sprašujem naslednje vprašanje:
Vprašanje:
Glede na dejstvo, da vsak certifikat velja za 3 letno obdobje, in da je CERTIFIKACIJSKA presoja samo prvi korak, potem
pa sledijo 2,3 ali 5 kontrolnih presoj v času 3 letnega obdobja (do naslednje RECERTIFIKACIJSKE presoje) ali je
mogoče razumeti, da se lahko upoštevajo stroški celotnega prvega certifikacijskega 3 letnega obdobja, torej časa za
katerega velja podeljen certifikat ?
Odgovor 68 z dne 19.9.2018
V okviru točke 2.2. javnega poziva (Predmet javnega poziva), sklop C – Certifikati, je v tretjem odstavku določeno, da
prijavitelj lahko pridobi sofinaciranje ene operacije, ki vključuje pridobitev največ dveh certifikatov vodenja in največ enega
certifikata ali akreditiranega poročila o preizkušanju za skladnost proizvodov.
V kolikor torej vrednost upravičenih stroškov certificiranja za en certifikat ne dosega spodnje vrednosti, določnem v javnem
pozivu, ima podjetje možnost vključitve dodatnega certifkata.
Upravičeni in neupravičeni stroški Sklopa C – Certifikati so navedeni v točki II.8.1 pozivne dokumentacije. Upravičeni
stroški so stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana
organizacija. Kot neupravičeni stroški so navedeni: stroški vzdrževanja certifikatov, stroški svetovanja za pridobitev
certifikata, davek na dodano vrednost (DDV), drugi stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški.
Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje
zahtevka za izplačilo. Zahtevek za izplačilo bo mogel upravičenec oddati do roka, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju
in sicer najkasneje do 5.4.2019.
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Vprašanje 69 z dne 19.9.2018
Zanima nas, če lahko v okviru poziva
»SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV V LETU 2018«
pod sklopom C - CERTIFIKATI
zaprosimo za sofinanciranje izvedbe standarda ISO 22.000.
Vljudno Vas prosimo, da nam ne podate odgovora, glejte odgovor 8. Prosimo Vas, da nam odgovorite z natančnim
odgovorom: DA ali NE.
Odgovor 69 z dne 24.9.2018
Glej odgovor 8. Natančnejšega odgovora vam v tem trenutku žal ne moremo podati.

Vprašanje 70 z dne 21.9.2018
Imamo vprašanje glede tržnih raziskav.
Ali je lahko prijavitelj hkrati tudi zunanji izvajalec tržne raziskave drugega prijavitelja?
Odgovor 70 z dne 24.9.2018
V javnem pozivu glede tega ni omejitev.

Vprašanje 71 z dne 21.9.2018
V podjetju imamo namen pridobiti certifikat ISO 27001. Tega še do zdaj nismo imeli.
Zato bi želel vprašati naslednje:
1. Se pod stroške lahko vpišejo tudi stroški, ki jih bomo predvidoma potrebovali za svetovalca? V vašem
vprašalniku (odgovor 48 z dne 4.9.2018), sem videl, da bi naj to bil neupravičen strošek, medtem, ko pa so
nekateri svetovalci namigovali, da je strošek upravičen.
2. So med stroški lahko navedeni tudi interni stroški, ki jih bo podjetje občutilo zaradi prerazporeditve dela, ki bo
potrebno, da določeni zaposleni certifikacijo izpeljejo.
3. Je kje definiran rok, s katerim se obvezujemo, da do takrat izpolnimo zastavljene cilje? Torej pridobimo
subvencioniran certifikat.
4. Predvidevam, da so za oddajo vloge za pridobitev certifikata 27001 potrebne naslednje vloge. Drži?
a. Obrazec_1_Prijavni_obrazec_9. 8. 2018
b. Obrazec_2_Sklop_C_Podatki_o_operaciji_9. 8. 2018
c. Obrazec_3_Izjava_prijavitelja_o_strinjanju_s_pozivnimi_pogoji_9. 8. 2018
d. Priloga_3_k_Obrazcu_3_Pooblastilo_za_pridobitev_podatkov_od_FURS_sprememba_16._8._2018
e. Priloga_4_k_Obrazcu_3_Izjava_prijavitelja_o_zaprošenih_ali_že_prejetih_de minimis in drugih
državnih pomočeh_ 9. 8. 2018
f. Obrazec_4_Oddaja_vloge_9. 8. 2018
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Odgovor 71 z dne 24.9.2018
1. V okviru sklopa C javnega poziva so sofinancirani stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o
preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija. Nadalje javni poziv v točki 2.2. določa, da je pridobivanje
certifikatov postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij. Iz navedenega izhaja, da se v okviru tega javnega
poziva sofinanciranjo stroški pridobivanja certifikatov, ki nastanejo pri organizaciji akreditirani zaradi pridobivanja
certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso del stroškov organizacije akreditirane za pridobivanja certifikatov, validacij
okoljske izjave ali poročil o preizkušanju, niso upravičeni stroški tega javnega poziva.
2. Ne. Glej odgovor iz 1. točke tega odgovora.
3. Certifikat mora biti izdan do izstavitve zahtevka za izplačilo. Zahtevek za izplačilo mora biti oddan v obdobju
upravičenosti. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov določa 7. točka javnega poziva. Prične se 1. 1. 2018 in traja
do 5. 4. 2019.
Krajše povedano: certifikat mora biti izdan najkasneje do 5.4.2019 vendar ne po oddaji zahtevka za izplačilo. Rok za
oddajo zahtevka za izplačilo bo za posameznega upravičenca določen glede na predviden datum konca operacije, ki ga
bo upravičenec navedel v vlogi (Obrazec 2 – Predviden konec operacije).
4. Seznami obrazcev, ki sestavljajo popolno vlogo, so za vsak posamezen sklop navedeni v točki III.1 pozivne
dokumentacije. Seznam za sklop C najdete na 35. strani pozivne dokumentacije.
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