PREDSTAVITEV
JAVNEGA RAZPISA
SIO 2020 - 2022
Ljubljana, 5. 9. 2019
Rok Beniger, SPIRIT Slovenija, javna agencija
dr. Boštjana Žajdela, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Predmet javnega
razpisa
Finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam.

Preko promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi
delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem
portfelja ciljnih skupin.
Faze so naslednje:
Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje
Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij
Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij

Ciljne skupine/
upravičenci
inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški
delavci, raziskovalci);
nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;
hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.
Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo
vloge kontinuirano izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.

Temeljni pojmi
»Inkubiranec« je inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki je
vključen v posamezen SIO in ima sklenjeno pogodbo o najemu prostora, uporablja
storitve in infrastrukturo SIO in ima s SIO pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni
kapitalsko povezano podjetje s SIO ter hkrati lastnik ali upravljavec podjetja ni zaposlen
v SIO
Število inkubiranih podjetij na dan objave javnega razpisa
Upoštevajo se tista inkubirana podjetja, ki:
• so skladna z definicijo »inkubiranca« iz točke II.0. TEMELJNI POJMI in
• so na dan objave javnega razpisa v SIO vključena manj kot 4 leta in
se nahajajo na sedežu SIO ali v poslovnih enotah SIO, pri čemer morajo biti poslovne
enote SIO najkasneje na dan oddaje vloge vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS).

Primerjava s predhodnim
javnim razpisom - 1
• Pravne podlage: posodobitev Uredb EU in slovenske zakonodaje
• Točka 2.1 in 2.2: opredelitev ciljnih skupin, ki so jim namenjene storitve

• V Fazo 1 dodano Svetovanje ekspertov (E) do vrednosti 2.500 € (namesto
mentoriranja)
• Navodila za izvajanje projektov objavljena ob objavi javnega razpisa

• Točka 3: kontinuirano izvajanje aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa.
• Podjetja s potencialom hitre rasti so zdaj „inovativna podjetja“
• Točka 4: ni več obveznosti preverjanja poravnanih obveznosti ob sklenitvi pogodbe

Primerjava s predhodnim
javnim razpisom - 2
• Točka 4: pogoj hujših nepravilnosti se zdaj navezuje na sklenjene pogodbe o
sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev, dodano preverjanje za povratna
sredstva,

• Točka 4.2 Posebni pogoji za prijavitelje: iz 4 na 5 sklenjenih najemnih pogodb za
vsako leto posebej in zaposleni pri prijavitelju niso lastniško ali upravljavsko povezani
z inkubiranci
• Iz 5 na 6 samostojnih dogodkov in iz 50 na 70 ur svetovanja ali mentoriranja
• Dodano dokazilo iz obdobja 18-24 mesecev pred oddajo vloge
• Definirana področja kompetenc redno zaposlenih (ki so predmet sofinanciranja
tega javnega razpisa)

Primerjava s predhodnim
javnim razpisom - 3
• Točka 6: povečanje sredstev in trajanje projekta
• Razpisna dokumentacija, temeljni pojmi: nova definicija „inkubiranca“.
• Točka II.2: bolj natančna definicija pomoči „de minimis“

• Merilo 1: lokacije izvajanja dejavnosti, P.E. SIO, spremenjeno točkovanje glede
števila redno zaposlenih
• Merilo 2: povečanje števila aktivnosti v okolju – dvig obsega izvedenega in
povečanje števila inkubiranih podjetij
• Merilo 3: definirali področja širšega družbenega vpliva

• Merilo 5: Mestna občina Maribor ni več problemsko območje, sprememba
zakonodaje

Primerjava s predhodnim
javnim razpisom - 4
• II.4: seznam aktivnosti in način dokazovanja: mentoriranje (D) , s strani enega
mentorja 20 - 70 ur /leto, svetovanje ekspertov (E) spremembe v najvišjih zneskih na
podjetje/leto
• Akcijski načrt – deleži izvedenih aktivnosti niso več vezani na leto temveč na celoten
projekt (60% C, D, E in 30% stroški dela ter 40% A, B, F, G).

• Obveščanje agencije o dogodkih: 7 dni pred dogodkom (prej 10 dni)
• Informiranje in svetovanje: v okviru te aktivnosti se lahko izvajajo tudi podporne
aktivnosti, ki jih predvidi ministrstvo v okviru t.i. vavčerskega sistema svetovanja.
• Tematski dogodki: start up vikendi za mlade (lahko med tednom)

Primerjava s predhodnim
javnim razpisom - 5
• (D) mentoriranje: iz baze mentorjev, mentorji, ki izpolnjujejo pogoje, baza bo
vzpostavljena do pričetka izvajanja projektov, pogoji primerljivi pogojem za mentorje,
ki jih ima Slovenski podjetniški sklad za svoje ukrepe
• (E) eksperti: iz baze ekspertov, izjeme potrjuje agencija ob predhodni pisni utemeljitvi
(npr. tujci, posebni eksperti, ipd.)

• (G) dvig kompetenc: prenos znanj na ostale SIO, več srečanj vseh akterjev
• Spremembe pogodbe o sofinanciranju: posodobljene pravne podlage, določeno
spremljanje kazalnikov, ZZI, proračun 2020 in dalje, hramba dokumentov.
• Izločeni vzorci listin, zdaj avtomatsko generira eMA.

Pogoji za kandidiranje –
izbor - 1
• prijavi samo z eno vlogo,

• jasno označi na katere faze se prijavlja,
• nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih
institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge,

• nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do FURS
• prepoved dvojnega financiranja.

Pogoji za kandidiranje –
izbor - 2
• opravlja aktivnosti subjekta inovativnega okolja že najmanj 24 mesecev pred oddajo
vloge (preverja se datum vpisa v sodni/poslovni register in dokazila (za zadnjih 24
mesecev) kar izkazuje z:

- sklenjenimi vsaj 5 najemnih pogodb z inkubiranci za najem prostora pri
prijavitelju v letu 2017 in 5 najemnih pogodb v letu 2018 (pri čemer so lahko
te pogodbe sklenjene z istimi inkubiranci ali drugimi kot v letu 2017);
- prijavitelj ni kapitalsko povezan z inkubiranci;
- zaposleni pri prijavitelju niso lastniško ali upravljavsko povezani z inkubiranci;

- ter vključitvi inkubirancev v programe prijavitelja.

Pogoji za kandidiranje –
izbor - 3
• Prijavitelj je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja
na javni razpis, izvajal kontinuirano (vsaj eno dokazilo mora biti iz obdobja 18-24
mesecev pred oddajo vloge) zadnjih 24 mesecev pred oddajo vloge, kar dokazuje s

predloženimi referencami in sicer:
-

o izvedenih najmanj 6 samostojnih informativnih dogodkih ali
tematskih delavnicah z najmanj 8 udeleženci v zadnjih 24 mesecih pred
oddajo vloge;

-

o izvedenih najmanj 70 urah svetovanja ali mentoriranja posameznikom s

področij aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v zadnjih
24 mesecih pred oddajo vloge.

Pogoji za kandidiranje –
izbor - 4
• Prijavitelj ima mrežo najmanj dvanajstih (12) zunanjih sodelavcev za področje
svetovanja, mentoriranja in ekspertnega svetovanja, kar prijavitelj izkaže s
seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami o sodelovanju, ki niso starejše od 12

mesecev pred oddajo vloge,
• razpolaga z najmanj petsto (500) kvadratnimi metri poslovnih prostorov namenjenih
izvajanju dejavnosti,

• najmanj dva redno zaposlena z ustreznimi znanji in kompetencami

Pogoji za kandidiranje –
izbor - 5
Faza 3
1. v primeru, ko imajo na dan oddaje vloge sklenjeno pogodbo o sodelovanju z vsaj 2
podjetjema, ki zadostita kriterijem za hitrorastoča podjetja z velikim potencialom
rasti (2.2 Predmet javnega razpisa),
2. sklenjene pogodbe o sodelovanju z najmanj 3 SIO, ki so prijavitelji na Fazo 1 in 2 iz
svoje kohezijske regije

3.

mrežo najmanj 3 zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja in

ekspertnega svetovanja iz tujine, ki ni starejša od 12 mesecev pred oddajo vloge.

Obdobje
Pričetek z 1. 1. 2020 in konec z 31. 12. 2022
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 1.1.2020 do 15.1.2023 (plačevanje
računov)
Predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo: 15.1.2023

Državne pomoči
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči za SIO.
Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev, ima vrednost prejete aktivnosti D (mentoriranje)
in E (svetovanje ekspertov) naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de

minimis« na podlagi sheme M001-2399245-2015.

Upravičeni stroški
1.

stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (najmanj 30 % skupne
vrednosti upravičenih stroškov operacije),

2.

posredni stroški za izvajanje operacije,

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Višina stroškov za delo zaposlenih povezanih z izvedbo operacije in stroški storitev
zunanjih izvajalcev za aktivnosti A, C in D so določeni na podlagi Metodologije za

izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru
Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS v
letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Intenzivnost financiranja
Faza 1 in Faza 2

Projekti ne morejo biti nižji od 100.000,00 EUR in ne višji od 550.000,00 EUR

Faza 1, Faza 2 in Faza 3
Projekti ne morejo biti nižji od 100.000,00 EUR in ne višji od 700.000,00 EUR

Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za posamezno operacijo realno in praviloma
enakomerno razporejena po proračunskih letih in jih med izvajanjem projekta ni
mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju agencije in ministrstva.

Pomembni roki
Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 23.9.2019.

Rok za izdajo sklepov
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog.

Dodatne informacije
Elektronski naslov
sio@spiritslovenia.si
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka
za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje 3 delovne dni
pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno.

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-08-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornihstoritev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-2020-2022-SIO-2020-2022
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