POGOJI ZA KANDIDIRANJE
KONZORCIJ
1. Ali se lahko eno podjetje pojavlja v več konzorcijih?

Eno podjetje se lahko pojavlja v več konzorcijih. Ker dvojno sofinanciranje ni dovoljeno,
podjetje ne sme sodelovati v več konzorcijih z enakimi vsebinami.
2. Ali je konzorcij edini pogoj in možnost, da se podjetje lahko prijavi na razpis? Ali je
razpis namenjen tudi širitvi dejavnosti?

Razpis ni namenjen posameznim podjetjem niti investicijam v razširitev obstoječe
dejavnosti. Namenjen je velikim projektom, ki imajo širši vpliv na industrijski sektor
oziroma regijo, zato se morajo podjetja povezati v konzorcij.
3. Kakšni so idealni odnosi med partnerji? Kaj se od njih pričakuje - interdisciplinarnost
ali partnerji iz iste panoge?

Ministrstvo bo pri presoji vlog upoštevalo merila iz razpisa in razpisne dokumentacije. Ne
omejuje odnosov in povezav med partnerji. Interdisciplinarnost v okviru enega
industrijskega sektorja je samoumevna, saj končni produkti praviloma nismo rezultat
podjetij samo ene panoge dejavnosti.
4. Ali je javni raziskovalni zavod lahko član konzorcija?

Javni raziskovalni zavod je lahko član konzorcija, če ima dovoljenje ustanoviteljev, da je
družbenik podjetja (novega ali obstoječega), katerega dejavnost je skladna z namenom
in predmetom razpisa.
5. Javni raziskovalni zavod, ki ne sme imeti kapitalskih naložb brez odobritve
ustanovitelja, torej ne more biti član konzorcija?

Tako je, vendar to ne pomeni, da ne more sodelovati v projektu oz. biti član razvojnega
centra. Partnerji v konzorciju so tisti subjekti, ki so družbeniki podjetja in prispevajo tudi
finančne vložke v projekt. V primeru, da želi v aktivnostih projekta sodelovati tudi nekdo,
ki ni član konzorcija, ministrstvo tega ne omejujejo, vse je odvisno od poslovnega
modela in soglasja članov konzorcija.
6. Kako je z vložki javnih zavodov, ki sodelujejo kot partnerji v projektu v novo
podjetje? Kako pa dokazujejo vložke v projektu občine?

Subjekti javnega prava, ki so člani konzorcija, morajo biti tudi družbeniki podjetja.
Potrebno je rešiti predvsem vprašanje državnih pomoči (zato smo za ta del poiskali
ustanovitev novega podjetja v katerem z ustanovnimi deleži v skladu z ZGD ovrednotite
vložek subjektov ) in dovoljenja ustanoviteljev za vlaganje v novo podjetje.
7. Kaj vse, poleg občin in javnih zavodov, za potrebe razpisa, še spada med institucije
javnega prava?

Značilnosti pravnih oseb javnega prava so:
•ustanovljene so z zakonom ali drugim oblastnim aktom (uredba, odlok…),
• izvajajo javna pooblastila in /vsaj javne naloge,
• lahko uporabljajo prisilna sredstva,
• če gre za člansko obliko – le-ta je obvezna (zbornice – gospodarska, notarska…).
• delujejo v javnem interesu
• država ima večji vpliv (nadzira premoženje..Računsko sodišče…)

Razlike med pravnimi osebami javnega in zasebnega prava so:
pravne osebe javnega prava praviloma ne plačujejo davkov,
pravne osebe javnega prava se praviloma financirajo iz javnih sredstev (državni,
občinski proračun),
• organe imenuje in razrešuje država oz. ustanovitelj (lahko pa izda samo soglasje),
razen pri univerzi, ki je avtonomna,
• nadzor je strožji, nadzira jih tudi računsko sodišče (lahko nadzira tudi osebe
zasebnega prava, če le-te pridobijo sredstva iz proračuna),
- zaposlovanje in plače je omejeno in enotno urejeno oz. primerljivo določeno; plače so
omejene in so za celotni javni sektor usklajene, v zasebnem pravu pa jih določajo
lastniki
•
•

8. Ali je lahko partner v konzorciju tuje podjetje oz. družba s tujim lastnikom, ki je
registrirana v Sloveniji?

Lahko. Poskrbeti morate za ustrezna dokazila za vlaganja v RR ipd, da ga bo mogoče
oceniti kot partnerja.
9. Ali je center odličnosti (CO), ki sodeluje kot partner v projektu, upravičen, da je član
konzorcija oziroma je partner v novemu podjetju in ne član konzorcija?

Vprašanja v povezavi s CO morate rešiti z MVZT. Naš razpis ne omejuje sodelovanja v
konzorciju, ne vidimo pa nobene dodane vrednosti v tem, da je član konzorcija CO.
Partnerstvo omejuje predvsem dejstvo, da mora biti član konzorcija družbenik podjetja
(potrebno je soglasje soustanoviteljev). Zavod ne more biti upravičenec, saj ni družba
ustanovljena po ZGD, zato je razprava o dvojnem financiranju nepomembna.
10. Povezovanje – ali je predviden portal za partnerje v konzorciju, za njihovo iskanje?

Ne, glede na to, da se projekti pripravljajo že od leta 2007, smo predvidevali, da so
projekti že v zaključni fazi priprave.
11. Potencialni družbenik konzorcija kot nosilec patenta želi sodelovati z ostalimi
partnerji/družbeniki konzorcija predvsem na podlagi komercializacije patenta. Kako naj
opredelimo že prijavljen patent, ki ga želimo uporabiti za razvoj potencialnega
delovanja konzorcija?

JR upošteva patente in produkte, ki bodo šele razviti v okviru potrjenega projekta,
nosilec patenta bo podjetje, ki bo prejemnik sredstev. Patenti, ki že obstajajo, se ne
štejejo v kvoto za ocenjevanje.

12. Bančna garancija se mora glasiti na prijavitelja. Ali je možno dostaviti več bančnih
garancij, s strani več članov konzorcija?

Garancija se bo za novo podjetje pridobila na podlagi bonitete članov konzorcija; razpis
je namenjen večjim projektom.
13. V primeru nedoseganja rezultatov se unovčuje sorazmerni del garancije. Ali se lahko v
primeru dokazovanja doseženih vmesnih rezultatov v vmesnih poročilih višina bančne
garancije skozi časovno obdobje izvajanja projekta sorazmerno znižuje na vrednost še
nedoseženih rezultatov?

Višina bančne garancije je vseskozi 50%. Bančna garancija ni le zavarovanje za
doseganje ciljev, temveč tudi za zavarovanje izplačanega avansa.
14. Ali je nujno potrebno dati samo 1 izjavo banke glede garancije? V primeru odobritve
sofinanciranja projekta bomo seveda predložili eno garancijo.

Izjav bank glede garancije je lahko več, vendar mora biti skupni seštevek 50% vrednosti
sofinanciranja.
15. V razpisni dokumentaciji je med drugim tudi določen pogoj, da podjetja v konzorciju
niso v težavah v skladu z ZPRPGDT-UPB2. Zanima nas, kaj pomeni oz. kako se
obravnava izguba za leto 2009, ki je bila pokrita v breme nerazporejenega dobička iz
preteklih let ter v breme drugih rezerv in kapitalskih rezerv?

To je zahteva za skupno podjetje, ki bo podpisalo pogodbo z ministrstvom in ne za
podjetja v konzorciju. Izguba, ki ste jo sanirali, ni obremenjujoča.

UPRAVIČENEC

16. Kdo dejansko je upravičenec, ali je to novo podjetje ali nosilec konzorcija?

Upravičenca v konzorcijski pogodbi opredelijo člani konzorcija, razpis tega ne določa. Če
je novo podjetje že ustanovljeno, je le-to lahko prijavitelj, lahko pa je le član konzorcija.
Podjetje postane upravičenec šele ob sklenitvi pogodbe.
17. Kako določimo primerno velikost upravičenca, če bo prvi dve leti izvajanja podjetja
malo podjetje, nato pa bo postal srednje veliko podjetje?

Za novo ustanovljeno podjetje privzamete, da je promet =0 in bilančna vsota =0, kar
pomeni, da so za določitev velikosti pomembni predvsem drugi kriteriji iz Priloge uredbe
800/2008 kot npr. prevladujoči lastnik ipd.
18. Na delavnici ste povedali, da novo podjetje ne bo imelo omejitev, da bi v svojem
obdobju obstoja lahko tržilo svoje produkte, ki bodo rezultat RR dela. S tem bi si
zagotavljalo sredstva za financiranje sofinanciranega projekta. Ali to drži?

Drži.
19. Partnerji bomo novo podjetje ustanovili po oddaji vloge na razpis. Že v razpisni
dokumentaciji moramo navesti njegovo velikost. Na kateri datum se gleda njegova
velikost - na začetku takoj po ustanovitvi ali kdaj kasneje?

Ob ustanovitvi, preveri se pred podpisom pogodbe, ko nam boste dostavili dokazila.
20. Ali je pogoj, da je upravičenec lastnik objekta oz. nepremičnine, oziroma je
najemnik in vlaga v tuja osnovna sredstva?

V povezavi z vprašanjem preučite 12. člen Uredbe 800/2008. Rešitev je dolgoročni najem
prostorov (trajanje projekta + minimalno 5 let). V primeru obnove prostorov, ki ne bi bili
v vaši lasti, se morajo investicije, ki jih ministrstvo sofinancira izkazane v bilanci stanja
upravičenca.
21. Kakšna je minimalna površina Tehnološkega parka, da pridobi status le-tega?
Koliko prostora mora ostati prostega (nezasedenega) za nova podjetja? Ker naj bi bil
bodoči “lastnik” Tehnološkega parka skupno podjetje, ki bo opravljalo tudi drugo
dejavnost (verjetno bo Tehn. Park le manjši del dejavnosti podjetja) ali bo lahko
konkuriralo na razpise za podporo, ki so jih in jih verjetno bodo deležni parki in
inkubatorji v bodoče?

Površina in drugi pogoji so v veljavnem Pravilniku o vodenju evidence subjektov
inovativnega okolja.
22. V okviru projekta bi izgradili tudi inkubator, kjer bi bila umeščena spin-off podjetja v
nadaljnjih aktivnostih projekta. V katero aktivnost spada izgradnja inkubatorja?

Uvrstitev je odvisna od modela inkubatorja. Tehnološki inkubator npr. v delu, kjer se
dogaja inkubacijski proces, bi sodil pod aktivnost SA2, inkubator v širšem pomenu
besede, ki razpolaga tudi s prostori za proizvodno dejavnost, pa s tem delom sodi v SA3.
Opredeliti je torej potrebno razmerje med SA2 in SA3.
23. Kaj so primarni rezultati novega gospodarskega subjekta, ali so to izdelki ali nova
podjetja?

Rezultati so odvisni od samega projekta, poslovnega modela ministrstvo ne predpisuje.
Vse rešitve so enakovredne.
24. Outputi« – ali se štejejo v »outpute« tudi člani konzorcija?

Vsi cilji se vežejo na novo podjetje. Ministrstvo se je pri tem razpisu želelo izogniti
težavam, ko se posamezni člani konzorcijev znajdejo v težavah in je ogrožen celoten
projekt. Zato spremlja učinke novega podjetja.
25. Ali je potrebno zemljišča za gradnjo infrastrukture prenesti na novo podjetje?

Lahko prenesete tudi samo stavbno pravico, da boste lahko pridobili gradbeno
dovoljenje, ki se bo glasilo na novo podjetje.
26. Ali lahko v primeru odobritve sredstev kot nov subjekt – upravičenec sredstev nastopa
zadruga oz. je upravičenec lahko le podjetje?

V skladu s pogoji razpisa (3.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec str. 6), mora
biti upravičenec gospodarska družba, ustanovljena po ZGD.
27. Subvencijo-državno pomoč prejme upravičenec – novo podjetje. V poslovnih knjigah
članov konzorcija se ne evidentira?

Drži, vse mora biti zavedeno v poslovnih knjigah podjetja upravičenca.
28. Ali se subvencije upravičencu štejejo kot prihodek, ki je davčno priznan ali povečujejo
davčno osnovo ali ne?

Primeri iz prakse kažejo, da navedeno drži.
29. Ali se subvencije upravičencu v bilanci stanja dajejo na časovne razmejitve? Pri
razpisih za sofinanciranje razvojne opreme se subvencija namreč knjiži v bilanci stanja na
pasivne časovne razmejitve, ki se zmanjšuje, saj se letno del sredstev prenaša v
prihodke? Ali je pri tem razpisu enako?

V bilanci stanja je s strani ministrstva pomembno, da so osnovna sredstva, ki so kupljena
s pomočjo države, knjižena kot osnovna sredstva. Je pa smiselno, da subvencijo knjižite
na časovne razmejitve.
30. Podjetje – upravičenec mora zagotoviti kumulativno povečanje dodane vrednosti
glede na 1 EUR vloženih sredstev (subvencije) do konca l. 2014. Če se dodana
vrednost poveča dvakrat – kaj to pomeni v primeru novega podjetja – npr. subvencija je
cca 5 mio EUR, ali mora biti dodana vrednost 10 mio EUR?

Primer, ki ga navajate, je pravi.
31. V točki 2.5.1 razpisne dokumentacije so obravnavani pogoji, kdaj se šteje, da je podjetje
v težavah. Zanima me (za kapitalske družbe), kaj je mišljeno s terminom tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih - katerih dvanajstih mesecih (ali je to leto 2009). Ali se
kot izguba šteje izguba prikazana v izkazu poslovnega izida? Kako je obravnavano
podjetje, ki je imelo v letu 2009 izgubo, vendar jo je pokrilo z rezervami iz preteklih let?

Zadnjih 12 mesecev je mišljeno glede na čas oddaje vloge.

OPERACIJA

32. V pogojih za kandidiranje je navedeno, da se operacije ne sme pričeti izvajati pred
izdajo sklepa o dodelitvi sredstev. Ali to pomeni, da pred tem ne smemo izvajati
aktivnosti?

Pred izdajo sklepa ne smete izvajati aktivnosti, ki ste jih prijavili v okviru projekta in so
predmet sofinanciranja.
33. Ali obstaja spodnji prag vrednosti operacije?

Spodnjega praga vrednosti projektov ni, morajo pa operacije izpolnjevati vse pogoje, kot
so navedeni v razpisu, vključno s količino opravljenega razvojnega dela merjenega v
številu človek let.
34. Za zaprtje finančne konstrukcije operacije morajo biti zagotovljena sredstva - kako
se predloži oz. dokaže, da je to zagotovljeno?

Bančna garancija, podatki o otvoritveni bilanci, konzorcijska pogodba, ekonomski izračuni
iz poslovnega načrta…
35. Ali bo garancija, ki jo mora predložiti upravičenec, tudi zavarovanje za predplačilo?

Bančna garancija bo služila kot zavarovanje predplačila, pa tudi v primeru nedoseganja
ciljev.
36. Ali lahko upravičenec predloži večje število bančnih garancij?
Pod pogojem, da garancije zadostijo razpisnim pogojem, pravnih zadržkov ni.

37. Ali se zahteva bančna garancija slovenskih bank ali lahko predložimo bančno garancijo
katerekoli banke s sedežem v EU? Na kakšen način se presoja, da gre za prvovrstno
banko?

Sprejemljive so garancije bank s sedežem v RS, ki so pridobile dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje bančnih storitev ter prvovrstnih tujih bank z investicijsko
sprejemljivimi bonitetnimi ocenami dolgoročnega kreditnega tveganja, ki so jih dodelile
mednarodne rating agencije: Fitch, Standard & Poor's (od AAA do BBB-) ali Moody's
(Aaa do Baa3).
38. V pogojih za operacijo (točka 7 str. 6)

je navedeno, da skupna višina državnih
pomoči za operacijo ni presegla najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska
državne pomoči kot določajo pravila o državnih pomočeh. Če podjetje še nikoli ni prejelo
državne pomoči, ali je to potem določeno z najvišjo možno stopnjo sofinanciranja ?

Drži.
39. Kako se meri 60% izvedba projekta v regiji v primeru dela na daljavo? Npr.
zaposleni v podjetju upravičencu dela od doma ali z oddaljene najete pisarne, kar pa ni v
isti regiji?

Upošteva se fizična lokacija, kjer se projekt izvaja.
40. 60% operacije se mora izvajati v okviru ene regije – ali je to lahko 10 lokacij na
področju ene regije?

Lahko.
41. Zanima me, ali je mogoče del operacije – investicijo v raziskovalno opremo, izvesti v
hčerinski družbi enega od partnerjev konzorcija, ki sama ni član konzorcija?

Vse investicijo se izvajajo v podjetju, ki je podpisnik pogodbe z ministrstvom: Oprema in
stroji, ki jih sofinanciramo, morajo biti zavedeni v bilanci stanja tega podjetja. Če pa vas
zanima sama fizična lokacija opreme, mora biti postavitev in pogoji za delovanje te
opreme rešeni na podlagi dolgoročnih dogovorov.
42. Ponderiranje razvojnih vložkov – kako se to upošteva?

Ponderiranje se nanaša na regijo, kjer je vsaj 60% dejavnosti.
43. Morebitno ustvarjen dobiček upravičenca (točka 16. str. 7).. od podpisa pogodbe do
konca operacije se mora investirati v nadaljnji razvoj?

Drži. Konec operacije je 31.12.2014.
44. Ali je ob prijavi potrebno imeti gradbeno dovoljenje ali ne?

Ne.
45. Kaj bo možno dopolniti po oddaji vloge?
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in
obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na
razpis. Poslovni načrt ni predmet dopolnitve vloge.

SPOSOBNOST KONZORCIJA ZA IZVEDBO PROJEKTA (str.17)

46. Ali prav razumemo, da je konzorcij legitimen, če pridobi najmanj 10 točk?

Tako je. Konzorcij mora izkazati sposobnost za izvedbo projekta, pri čemer je pogoj, da
pri točkovanju (2.5.7) doseže vsaj 10 točk.
47. Ali se pri pogoju sposobnost izvedbe za projekt kot dosedanje sodelovanje znotraj
konzorcija šteje, če je bil med dvema članoma konzorcija odnos »naročnik-izvajalec«?

Ko dva partnerja sodelujeta, oba vlagata v projekt, pri odnosu naročnik izvajalec pa v
projekt vlaga le naročnik, zato ga ne smatramo za sodelovanje.

48. Ali se šteje za sodelovanje pogodba o razvojnem sodelovanju med GD, JRO, kjer je
GD naročila razvojne naloge pri JRO?

Sodelovanje se upošteva v kolikor sta oba partnerja vlagala v neko aktivnost in ne gre le
za naročniško razmerje.
49. Ko opredeljujemo pretekla vlaganja v razvoj in dosedanje razvojno povezovanje
med partnerji v konzorciju, ali se smatrajo le povezave med konkretnimi podjetji, ki
so člani konzorcija (in so sofinancerji projekta), ali lahko npr. določeno podjetje predstavi
vlaganja in povezave tudi svojih povezanih družbah (ki v tem konzorciju ne nastopajo) in
le-teh do drugih podjetij, ki pa so člani tega konzorcija?

Opredelite samo vlaganja med konkretnimi podjetji. Pri tem vas opozarjamo na povezavo
s podatki, ki ste jih posredovali na DURS oziroma so navedeni v morebitnih pogodbah o
sofinanciranju.
50. Sposobnost za izvedbo projekta – reference – ali se upoštevajo kot referenca
projekti, ki danes še niso zaključeni (npr. RIP 09)?

Da, ti projekti se upoštevajo. Za te projekte se namreč upoštevajo sklenjene pogodbe.
51. Izkušnje konzorcija z RR projekti in pretekla investicijska dejavnost
konzorcija (nad X% vrednosti prijavljenega RR/investicijskega projekta…). Ali spadajo v
seštevek le projekti, prijavljeni na JR Vlade RS ali tudi projekti, ki so jih člani opravili za
znane kupce?

Štejejo vsi projekti, kjer lahko dokazujete, da je šlo za raziskave in razvoj, bodisi s
prijavljenimi/odobrenimi davčnimi olajšavami ali pa s kopijami pogodb Pri investicijah
morajo biti le-te razvidne iz bilance stanja.
Kopije pogodb se priložijo samo za tiste projekte, ki so bili sofinancirani s
strani države in jih ne morete prijaviti kot davčne olajšave zaradi prepovedi
kombinacije državnih pomoči.
52. Ali pod investicijsko dejavnost navedemo tudi vrednosti za investicijsko vzdrževanje
(npr. investicije in investicijsko vzdrževanje občine)?

Investicijsko vzdrževanje, ki je v skladu s SRS1 in je razvidno tudi iz bilance stanja, se
šteje za investicijo.
53. Na predstavitvi razpisa ste omenili, da so lahko partnerji v konzorciju tudi tuja
podjetja. Kako se v tem primeru pri ocenjevanju upoštevajo njihova vlaganja v
razvoj, investicije in preteklo medsebojno sodelovanje?

Poskrbeti morate za ustrezna dokazila.
54. Pretekla vlaganja v RR konzorcija – delež vlaganj v R&R&I od dodane vrednosti.
a)Ali se izračuna vsota RR projektov vseh partnerjev v konzorciju v vseh 4 letih od 2006
do 2009/vsota dodane vrednosti partnerjev v vseh 4 letih od 2006 do 2009?
b)Katero metodologijo glede dodane vrednosti upoštevamo?

a) Da
b) Upošteva se dodana vrednost po računovodskih standardih, ki je preverljiva iz javnih
evidenc.
55. Ali se za izračun posameznih kriterijev uporabljajo formule:
a. Sposobnost konzorcija = pretekli RR/SA1
b. Pretekla investicijska dejavnost = pretekle investicije / SA2 + SA3
c. Preteklo sodelovanje znotraj konzorcija = pretekli skupni RR (med člani
konzorcija) in investicije / SA1 + SA2 + SA3
d. Pretekla vlaganja v RR = pretekli RR/Pretekla dodana vrednost?

Drži.
56. Ali lahko v primeru projekta, ki se je pričel izvajati v l. 2009 in se še izvaja v l. 2010,
navedemo vrednost skupnega projekta, ki je bila dosežena v l. 2009?

Da.
57. Pred enim letom je bilo v poslovni skupini več podjetij, ki so se nato pripojila podjetju
X d.d. V davčnih bilancah preteklih let X d.d. izkazuje le minimalna vlaganja v raziskave
in razvoj ter investicije, medtem ko so več vlagala podjetja, ki so se pripojila X d.d. Ali
štejejo podatki iz bilanc ostalih pripojenih podjetij v kvoto podjetja X d.d. pri ocenjevanju
podjetja kot relevantnega partnerja?

Glede na to, da je družba X pravni naslednik, se vlaganja upoštevajo, s tem da vas
opozarjamo na povezavo s podatki, ki ste jih posredovali na DURS oz. navedli v
morebitnih pogodbah o sofinanciranju.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG (str.18)

58. Kakovost partnerstva – upoštevajo se partnerji s finančnim vložkom v projekt. Imamo
definiranega upravičenca, ki je obstoječa družba katerega lastniki bodo partnerji v
konzorciju lastniki so ob ustanovitvi vplačali denarni vložek v osnovni kapital družbe
kateri se bo z vlogo namenil kot vložek v projekt. Ali v primeru občine govorimo o
državni pomoči?

Finančni prispevek za obstoječe subjekte se bo izkazal predvsem v otvoritveni bilanci.
Če upravičenec že deluje, mora imeti v primeru dokapitalizacije ali stvarnih vložkov, ki
imajo značaj javnih sredstev (občine, javni zavodi…) prijavljeno državno pomoč po
shemah državne pomoči. V primeru vložka v novo podjetje pa prijava državne poti ni
potrebna, saj se vložki obravnavajo v skladu z ZGD-1.

59. Sestava konzorcija (merilo 1.1). Ali s.p. vključen v konzorcij šteje kot MSP (če seveda po
velikosti ustreza tem merilom)?

Da.
60. Kakovost partnerstva - enakovredna zastopanost partnerjev v projektu (načela
80/20: 20% partnerjev je v finančnem vložku zastopanih z 80 % sredstev. Kako se
upošteva sorazmerni delež finančnega vložka v primeru, ko so deleži šestih
partnerjev sledeči: A 75%, B 20%, C 2%, D 1% , E 1% in F 1% ?

Upošteva se delež partnerjev A in B (33,34%), katerih delež je 95 % (0 točk).
61. Pri točkovanju so opredeljene točke le za povečano število zaposlenih v
upravičencu in število novo nastalih podjetij. Je torej namen tega razpisa, da se
proizvodnja rezultatov razvoja ne izvede v že ustanovljenih podjetjih, kjer bi s tem
povečali število zaposlenih? Oz. če se, to pri točkovanju tega razpisa ne pomeni ničesar?

Ocenjevanje je enotno za vse vrste projektov. Način ocenjevanja ne sankcionira
modelov, ki so usmerjeni v spin-offiranje, temveč na nek način izenačuje različne vrste
poslovnih modelov.
62. Merilo – število novih podjetij kot neposreden rezultat projekta do l. 2014. Ali
se kot nova podjetja, ki bodo delovala v prostorih upravičenca štejejo le spin off podjetja
ali tudi tista, v katerih upravičenec nima lastniškega deleža, jim pa pomaga pri
ustanavljanju?

Upoštevajo se podjetja, ki bodo delovala v prostorih upravičenca (spin off podjetja se
izkazuje z lastniškimi deleži upravičenca v novonastalih podjetjih). Za podjetja, ki jih bo
upravičenec pomagal ustanoviti, se upoštevajo podatki o pomoči pri razvoju poslovne
zamisli in ustanovitvi podjetja.
63. Kako se šteje povečanje števila zaposlenih v upravičencu? Če gre za
novoustanovljeno podjetje ima na startu (ob prijavi) nič zaposlenih. Ali se štejejo nove
zaposlitve na to izhodišče (=0)? Kako pa je mišljeno, da se pri tem upošteva minimalno
število zaposlenih glede na regijo (izhajajoč iz števila človek let)?

Če govorimo o merilu za ocenjevanje, potem to ni nujno v neposredni povezavi s
številom človek let. Pri človek letih na projektu lahko nekoga tudi samo delno zaposlite,
torej ne za polni delovni čas. Poleg tega ni nujno, da boste v novem podjetju zaposlili
razvojno osebje, temveč npr. podporne službe, menedžment, ...
64. Ali pravilno razumemo točko 4.1 Narava investicije/projekta in sicer, če gre za RR
projekt (investicijski del je manjši) ali se pri samo ocenitvi dodeli 10 točk, če konzorcij
ustanovi novo podjetje?

V kolikor v projektu uveljavljate stroške aktivnosti SA2 in SA3, gre tudi za investicijski
projekt. Le drugi del merila se upošteva le v primeru, ko ne gre za investicijski projekt.

65. V točki 4.1 Narava investicije/projekta se 7 točk dodeli v primeru, da se do 50%
investicije izvaja v degradiranem območju in konzorcij ustanovi novo podjetje? Kaj
pomeni degradirano območje?

Degradirana urbana območja so opuščena območja industrije, gradbeništva, skladišč,
kjer je potencial za rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških ali
drugih vplivov na obstoječo rabo.. definirana so v občinskih prostorskih aktih: strategija
prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red
občine ter občinski lokacijski načrti.
66. Organizacija in vodenje projekta – ali je potrebno v vlogi oddati tudi življenjepis kadra, iz
katerega se ocenjuje merilo 5? Kaj v primeru, če kader ni izbran?

V primeru novega podjetja morate opredeliti kakšne reference in izkušnje boste zahtevali
od vodstvenega kadra, ki ga boste zaposlili. Dokazila so CV, pogodbe o zaposlitvi, drugi
akti podjetij npr. sklepi…V kolikor podjetje že obstaja in je oseba že zaposlena v
upravičencu navedete konkretne podatke, v nasprotnem primeru pa le profil.
67. Sposobnost konzorcija – sodelovanje med člani konzorcija – ali se to nanaša na
prodajo ali le na razvojno sodelovanje?

Sodelovanje pomeni, da oba partnerja vložita v neko aktivnost in ne gre le za naročniško
razmerje.
68. Sodelovanje med člani konzorcija – predlagamo, da se upošteva tudi leto 2010.

L. 2010 se ne upošteva zaradi enakopravnosti obravnave. Kjer se upoštevajo davčni
podatki, so le-ti na razpolago le za 2009.
69. Ali se prezaposlitve štejejo kot nove zaposlitve?

Prezaposlovanje se lahko izvede na podlagi:
• spremembe delodajalca (73. člen Zakona o delovnih razmerjih-ZDR): v tem primeru
gre za prenos dejavnosti,
• odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem
delodajalcu (90. a člen ZDR) – v tem primeru ne gre za prenos dejavnosti.
70. Ali je lahko spin-off le na lokaciji upravičenca ali tudi drugje? Koliko časa bi morali
spin-offi še delovati?

Upoštevajo se spin –off podjetja, ki delujejo v prostorih upravičenca (kar pomeni tudi na isti
lokaciji). Ustanavljanje Spin-off podjetij zgolj z namenom doseganja točk bo sankcionirano,
saj država ne podpira ustanavljanja podjetij z namenom njihove takojšnje ukinitve.

PANOGE, REGIJE
71. Ali se lahko prijavijo zgolj projekti iz naštetih panog ali lahko kandidira tudi projekt,
ki ni iz panoge, navedene v razpisu?

Kandidirajo lahko projekti iz vseh panog. Industrijski sektorji so namenjeni prednostnemu
vrstnemu redu pri dodeljevanju sredstev.
72. Koliko bo predvidoma podprtih razvojnih središč ?

Idealno bi bilo v vsaki regiji en podprt projekt.
73. Ali je vojaška industrija izključena (npr. proizvodnja specialnih vozil)?

Vojaška industrija ni izključena. Pomembno je definiranje panoge dejavnosti, na katere
bo imel projekt vpliv.
74. Ali se lahko glavna dejavnost (po SKD) novoustanovljenega skupnega podjetja tekom
delovanja in razvoja spreminja?

SKD opredeljuje podjetje samo in na to področje razpis ne posega. Ne morejo pa se
spreminjati dejavnosti (SKD) na katere bo imel projekt vpliv in ki jih opredelite v vlogi na
razpis.
75. Na strani 9 razpisne dokumentacije je zapisano: Pri posamezni regiji, ki zajema več kot
30 občin se upošteva razdelitev na subregije, ki so sestavljene iz geografsko povezanih
občin. Pomeni to, da bo po en projekt (seveda glede na točke) dobila tudi posamezna
subregija (npr. v primeru podravske regije, ki zajema več kot 30 občin)? Ali so subregije
statistično opredeljeni pojmi oz. drugače, kje najdemo relevanten vir, ki opredeli
subregije.

Uradni vir za razdelitev na subregije ne obstaja, zato je pogoj napisan na ta način.
Podravska regija bi lahko bila sestavljena iz dveh subregij, statistične podatke pa boste
našli samo za regijo kot celoto.
76. Merilo 3.2. Vpliv projekta na industrijski sektor/regijo: povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega v projektu v primerjavi s panogo. V obrazložitvi ni opredeljeno v
katerem obdobju se primerja podatek in kateri podatek je izhodiščen za projekt.

Kot izhodiščno stanje za leto 2010 upoštevate podatek o dodani vrednosti na zaposlenega
panoge/regije s katero se primerjate (metodologija AJPES).
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77. Maksimalna višina skupnih stroškov operacije znaša do 45 mio EUR. Ali se vrednost
šteje tudi vrednost reinvestiranja v letih 2011 – 2014?

V znesku 45 mio EUR so vsi stroški operacije, vključno z DDV in ostalimi neupravičenimi
stroški. Vrednost reinvestiranja se lahko upor. za zaprtje finančne konstrukcije.

78. Ob prijavi projekta predvidevamo maksimalno višino stroškov 45 mio EUR. Kaj
storiti v primeru, ko imajo raziskovalci možnost sodelovati na novih projektih, ki jih
vnaprej nismo predvideli?

Pri višini projekta morate upoštevati naslednje:
- projekta ne smete umetno deliti in mora predstavljati zaokroženo celoto,
- podjetje ni enako projekt, saj se v okviru tudi novega podjetja lahko čez čas
izkaže potreba po diverzifikaciji in ta prične z novo dejavnostjo/smerjo raziskav
ipd.
79. V kolikor konzorcij investira v projekt vreden 45 mio EUR lahko podjetje izkoristi
maksimalno višino sofinanciranja 20 mio EUR. Ali je to z večjo investicijo v razvojno
ali proizvodno dejavnost?

V okviru razpisa se predvideva višji odstotek sofinanciranja investicije v razvojno (SA2)
kot proizvodno dejavnost (SA3). V primeru investicije v razvojno dejavnost je
maksimalna višina sofinanciranja 50%, proizvodno pa 20 %. Samega razmerja med SA1,
SA2 in SA3 ministrstvo ne predpisuje- Maksimalna višina sofinanciranja je 20 mio EUR.
80. Opreme npr. ni mogoče kupiti v Sloveniji, zaradi tega bo cena plačana brez DDV in
enaka kot z DDV (npr. 45 mio EUR). Ali lahko v tem primeru upoštevamo vrednost brez
DDV?

Predvidevamo, da bo v teh 45 mio EUR kak drug davek, ki ga morate plačati. V takšnih
primerih je potrebno razlikovati med neto (cena pred obdavčitvijo) in bruto vrednostjo
(cena po plačilu DDV, DMV ipd.). Pri velikosti projekta se upošteva bruto vrednost.
81. Višina sofinanciranja operacije za leto 2014 lahko znaša največ 30 % skupne višine
sofinanciranja. Ali to pomeni v letu 2014 ne več kot 30% predvidene investicije
kompletne operacije ali odobrenega sofinanciranja?

V letu 2014 ne več kot 30 % od odobrenega sofinanciranja.
82. Jeklarska industrija je izločena le pri SA3, ali je potem odvisno, kako investicijo
potem opredelimo in jo temu ustrezno vključimo?

Tako je. Izločena je pri SA3, v okviru SA2 je upravičeno sofinanciranje nakupa opreme,
izgradnje prostorov, ... ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost. Če
predvidevate nakup opreme, ki se bo za raziskave in razvoj uporabljala samo v začetni
fazi, kasneje pa za redno proizvodnjo, predstavlja najboljšo rešitev to, da upoštevate
samo stroške uporabe opreme oz. prostorov in sicer v okviru SA1 (amortizacija ali najem,
obratovalni stroški ipd.)
Sicer pa omejitve sodelovanja za dejavnosti pri sklopu aktivnosti SA3 opredeljuje JR v
točki 3.4 (stran 7).
83. Aktivnost SA1 – vključuje tudi investicije – kam vključiti nematerialne investicije, v
katero aktivnost?

Odvisno je ali jo vključite v bilanco ali upoštevate le kot strošek.

84. Podporno osebje – ali v to kategorijo spada tudi uprava?

V delu, ki je namenjen za vodenje projekta, je lahko upravičen strošek.
85. Ali je pod aktivnostjo SA2 nakup objektov in zemljišč upravičen strošek?

Nakup zemljišč ni upravičen strošek, nakup objektov pa je.
86. Ali je predpisana izobrazba osebja za katerega so stroški sofinancirani ter maksimalno
število zaposlencev? Ga določa »človek leta«?

V okviru javnega razpisa se sofinancirajo stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo
podporno osebje v obsegu kot so zaposleni v raziskovalnem projektu). Predpisano je
minimalno število razvojnega osebja glede na indeks razvojne ogroženosti regije (število
človek let).
87. Ali spadajo med upravičene stroške projekta tudi stroški storitev, ki jih člani konzorcija
zaračunavajo novoustanovljenemu podjetju?

V razpisu ni omejitve, vendar je potrebno dokazati, da gre za najugodnejšo ponudbo.
88. Ali so stroški bančne garancije upravičen strošek?

Stroški financiranja niso upravičen strošek (obresti za kredit, stroški bančne garancije…)
89. Ali je znotraj projekta možno sofinanciranje podprojektov v različni višini (npr.
Tehnološki park s 50%, Logistično skladišče 30%....), saj bodo ustanovitelji novega
podjetja tako velike kot male gospodarske družbe.

Podprojekte je potrebno razvrstiti v sklope aktivnosti SA1-SA3, od česar je odvisno
sofinanciranje (kakor tudi od opredelitve velikosti novega podjetja). Vsa lastnina bo od
novega podjetja, tako da je velikost ustanovitelja pomembna v povezavi z večinskim
deležem in prevladujočim položajem, kar vpliva na velikost novega podjetja.
90. Ali imajo družbeniki poslanstvo "finančnih nosilcev projekta", medtem ko je izvajalec
projekta en sam, to je prijavitelj? Ali je določeno razmerje med skupinami
aktivnostmi SA1-SA3?

Člani konzorcija morajo biti družbeniki podjetja. Razvojna komponenta je nujna, medtem
ko je proizvodnja opcija, za katero ni nujno, da jo izvedete. Glede na namen projekta bi
bila usmeritev samo v razvoj skupnega produkta in njegovo prodajo napačna, saj naj bi
sodelovanje potekalo na daljši rok.
91. Eden od družbenikov razmišlja, da bi v novo podjetje vložil določeno opremo kot stvarni
vložek, česar ne bomo uveljavljali kot upravičeni strošek. Po preučitvi razpisa
ugotavljamo, da je to seveda ena od možnih alternativ?

Drži. Spoštovati je potrebno pravila, ki jih postavlja ZGD. V primeru javnih institucij se
stvar malce zaplete, kar smo rešili z ustanovitvijo novega podjetja.

92. Upravičeni stroški proizvodne dejavnosti – ali so operativni stroški tudi upravičeni?

Regionalna shema ne predvideva operativnih stroškov.
93. Ali je nakup zemljišča upravičen strošek?

Ne.
94. Ali je priprava projekte dokumentacije (PGD, PZI,…) in pridobitev gradbenega
dovoljenja upravičen strošek?

Upravičeni so stroški gradnje, faze tega procesa lahko povzamete po ZGO.
95. Ali spadajo pod skupino aktivnosti SA 1 tudi stroški zunanjih svetovalcev?

Da, če govorimo o storitvah, ki so vezane na RR aktivnosti.
96. Ali spada nakup opreme v skupino aktivnosti SA 1 ali SA 2 in gre pri SA 1 zgolj za
najem opreme na kateri člani konzorcija izvajajo svojo raziskovalno dejavnost?

SA1 pokriva najem in amortizacijo, SA2 pa nakup.
97. Ali je nakup opreme na leasing upravičen strošek?
Pri Sa2 in SA3 je zaveza, da je oprema zavedena v poslovnih knjigah upravičenca kot
osnovno sredstvo, kar pomeni, da tega z leasingom ne morete pokriti, saj se lastništvo
ponavadi prenese šele po dokončanem poplačilu. Pri SA1 pa bi načelno stroške leasinga
lahko upoštevali, če so le ti nižji od najema opreme
98. V katero skupino aktivnosti moramo uvrstiti strošek prijave patenta ali druge vrste
intelektualne lastnine?

V SA1.
99. Ali obstaja zgornja omejitev vrednosti urne postavke pri stroških dela?

Ne, saj se sofinanciranje izvede na podlagi izplačanih plač, kar pomeni, da je urna
postavka odvisna od politike podjetja in sistema nagrajevanja.
100.
Ali se lahko kot upravičen strošek v okviru aktivnosti SA2 uveljavlja strošek
rabljene opreme?

Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
101. Ali je v primeru sofinanciranja SA3 ( proizvodne hale in stroji do 20% vrednosti
investicije) lastnik in upravljavec celotne investicije novo podjetje ali je lahko to
tudi npr. spin off podjetju, ki ga ustanovita novo podjetje in član konzorcija, ki vloži 80%
sredstev? Kako je v tem primeru z lastništvo, kdo obračunava amortizacija, čigava so
osnovna sredstva, kako si podjetje član konzorcija, ki vloži 80 % sredstev le-te povrne?

Lastnik je novo podjetje in sicer še vsaj 5 let po zaključku projekta.

102. Če gre v investicijskem delu za obnovo stavbe na
degradiranem
področju...takšne, ki jo je edino smiselno urediti celo, saj je sicer del ostane v stanju,
ki onemogoča "normalno" delovanje centra...ali je v tem primeru možno vključiti v
projekt celotno stavbo in v projektu prikazati dejavnost (recimo skupno kuhinjo,
kavarno ipd...), ki bi sicer bila na voljo vsem članov Razvojnega centra, ni pa
neposredno povezana s primarno dejavnostjo projekta?

Del, ki ni vezan na projekt, mora biti opredeljen kot neupravičen (če ta del zavzema npr.
30% površine, se ta del na ravni posameznih računov ne upošteva kot upravičen).
103. Ali je vrednost celotnega projekta seštevek stroškov vseh aktivnosti, od SA1 do
SA3? Torej lahko prijavimo projekt, ki se v dobi 5 let prične v čisti RR fazi in se zaključi v
industrializaciji novega produkta?

RR ima svoje omejitve: Sofinancirajo se lahko vse vrste raziskav in razvoja vključno s
fazo eksperimentalnega razvoja. Eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje,
združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega,
tehnološkega,
poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov in
ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali
storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne
opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev.
Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo,
če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov
je prav tako vključen, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod in je njegova
izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V
primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi
prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od upravičenih stroškov.
Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav
tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali
tržno uporabo.
104. V primeru postavitve pilotnega objekta ( zgradba iz elementov križno spojenih sten,
rezultat razvoja),določen del bi se uporabljal za razvojne namene, pisarne v katerih bi
izvajali meritve (hrup,toplota,prehodnost zraka…), drugi del pa v komercialne namene
(pritličje- trgovina). Ali je v tem primeru pridobitnik gradbenega dovoljenja in lastnik
objekta novo podjetje , ali tudi član konzorcija, ki prispeva 50% sredstev za ta objekt?
(50% SA1-pilotni objekt, 50% GG- SG). Ali pomeni prihodek novega podjetja od
najemnine (trgovina), zmanjšanje sredstev sofinanciranja iz SA1?
•V okviru SA1 gradnja ni upravičen strošek.
•V primeru gradnje bi bilo smiselno, da se gradbeno dovoljenje glasi na oba investitorja.
•Del v katerem bo trgovina ni upravičen za sofinanciranje.
•Situacije oz. računi se morajo glasiti na podjetje, ki je podpisnik pogodbe z

ministrstvom. Vse investicije se vodijo v bilanci stanja novega podjetja.
•Najemnine ne znižujejo odstotka sofinanciranja.

105. Ali je lahko projekcija poslovanja novega razvojnega centra obsežnejša? Npr.
število človek let za JV Slovenijo je 94, kar pomeni, da mora v povprečju (v letih 20112014) podjetje na leto zaposliti 23,5 razvojnih kadrov. Ali je v primeru zaposlitve 40
razvojnikov upravičen strošek za vseh 40 ali le 23,5 razvojnikov?

Sofinancirajo se upravičeni stroški operacije po posameznih skupinah aktivnosti.
Pomembno je, da realno načrtujete aktivnosti operacije, saj boste o doseganju ciljev
morali ministrstvu tudi poročati. V razpisu je minimalni pogoj 23,5. V kolikor jih vaš
poslovni model predvideva 40 letno, se sofinancira delo 40 razvojnikov.
106. Ali je pri upoštevanju načel javnih naročil le cena tista, ki vpliva na izbor, ali lahko z
utemeljitvijo to kateri drug dejavnik?

ZJN določa, da se kot merilo lahko uporabi: ekonomsko najugodnejša ponudba ali
najnižja cena., zato najnižja cena ni edino merodajno merilo.

DEFINICIJE
106. Povezana podjetja – prosimo za pojasnilo kaj so povezana podjetja?
Povezana podjetja so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju,
ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljalskega ali
nadzornega organa…, ima prevladujoč vpliv v podjetju ipd.. Definicijo povezanih podjetij
podrobneje opredeljuje Uredba komisije (ES 800/2008).
107. Kaj je degradirano urbano območje?

Degradirana urbana območja so opuščena območja industrije, gradbeništva, skladišč,
kjer je potencial za rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških ali
drugih vplivov na obstoječo rabo. Definirana so v občinskih prostorskih aktih: strategija
prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red
občine ter občinski lokacijski načrti.
108. Kaj je spin off podjetje?

Spin off je podjetje, ki je rezultat razvoja znotraj npr. univerze ali v primeru razvojnega
centra podjetje, ki ga ustanovi center zaradi diverzifikacije.
109. Kaj pojmujete pod razvojno delo?

Razvojno delo (človek leto –FTE = 1700 ur letno=delo, ki ga oseba, ki dela na razvoju
polni delovni čas, opravi v enem letu) – razvojno osebje, ki je zaposleno z razvojem
novih produktov in vodenjem celotnega projekta.

POGODBA (str.47)
110. Ali obstaja vzorec pogodbe med ministrstvom in upravičencem, oz. kaj naj bi ta
pogodba določala?

Pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije, določa pa vaše pravice in predvsem
obveznosti.
111. Ali je menjava partnerjev v konzorciju po podpisu pogodbe možna oz. vas
partnerstvo ali spremembe lastniških razmerij v obdobju trajanja projekta sploh
zanimajo ali pa striktno spremljate zgolj upravičenca in realizacijo njegovih rezultatov?

Upravičenec se bo moral s pogodbo obvezati, da v skladu s 57. členom Uredbe ES št.
1083/2006 v petih letih od zaključka projekta ne bo spremenil narave lastništva na
operaciji, prenehal z dejavnostjo ali bistveno spremenil projekta.
112. Ali je v razpisu klavzula, da se infrastrukture, ki je predmet operacije, določeno
obdobje po zaključku operacije ne sme dati v najem. Ali to velja in koliko let?

Upoštevati je potrebno predvsem 15. člen pogodbe: Upravičenec se zavezuje, da bo še
5 let po zaključku operacije ministrstvu dostavljal letna poročila o izpolnjevanju ciljev
ter kazalnikov: vlaganju v raziskave in razvoj, povečanju števila zaposlenih na
raziskovalno-razvojnih dejavnostih oz. povečanju deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno
dejavnost v skupnih prihodkih podjetja, dodani vrednosti na zaposlenega ter številu
novih podjetij ter da osebje, za katero je bil strošek dela v obdobju sofinanciranja
projekta upravičen strošek, še vedno opravlja delo v zvezi s projektom in da
oprema in nepremičnine, za katere so bili stroški v obdobju sofinanciranja
projekta upravičeni stroški, niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za
namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najkasneje do 28. 2.
za preteklo leto.
113. Ali novoustanovljeno podjetje lahko odkupi objekt od konzorcijskega partnerja?
Razpis tega izrecno ne omejuje, upoštevati je potrebno določila pogodbe in navodil ter
zakonodaje kot npr:
Upravičenci, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06, 16/08 in 19/2010),
bodo dolžni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naročanju. To
pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga in
storitev, katerih vrednost brez DDV presega znesek 20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR za
naročanje gradenj, ministrstvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev
(dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri ponudbe,
pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. V kolikor prejemnik sredstev ne more
pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca.

Upravičenci, ki so naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06 in 16/08), morajo pri
izvajanju aktivnosti striktno spoštovati veljavni Zakon o javnih naročilih in vse postopke izbire
izvajalcev vodili v skladu s tem zakonom.
Dokumentacija, vezana na postopek javnega naročanja, predstavlja del dokumentacije o operaciji.
V primeru neupoštevanja zakonodaje s področja javnega naročanja lahko pride do zavrnitve
zahtevka za izplačilo oziroma zahteve za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ministrstvo lahko tudi unovči garancijo iz 9. člena te pogodbe
Poleg navedenega morate upoštevati tudi:
Če med nakupom nepremičnine in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava,
predstavlja plačilo nepremičnine upravičen izdatek, pod naslednjimi pogoji:
cena za nakup nepremičnine ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu uradno priznanega
cenilca oz. ocenjevalca nepremičnin (gospodaren nakup);
za izgradnjo, adaptacijo ali nakup zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna
javna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za
sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike;
izdano je ustrezno gradbeno dovoljenje za načrtovano dejavnost ali pisna zaveza upravičenca, da
ga bo v določenem roku pridobil;
namenska raba nepremičnine mora biti zagotovljena najmanj 5 let po koncu operacije;
zgradba je zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi.
V okviru izdatkov za nakup nepremičnine davek na nepremičnine ni upravičen strošek.
Dokazila:
cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco oz. ocenjevalca nepremičnin;
kopija overjene kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa oz. v drugih primerih s
podpisom, overjenim pri notarju, tako da je primerna za vknjižbo v zemljiško knjigo;
izpis iz zemljiške knjige, ki ne sme biti starejši od enega meseca od predložitve ZZI, iz katerega je
razvidno, da je predlog vložen oziroma potrjen in da ni nobenega drugega predloga za vpis v
zemljiško knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočal vknjižbo
lastninske pravice brez bremen;
izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca, da za stavbo, ki je predmet nakupa, v
zadnjih desetih letih ni bilo dodeljenih javnih nepovratnih sredstev ali nepovratnih sredstev
Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev
kohezijske politike;
dokazilo o plačilu kupnine.

114. V pogodbi je opredeljeno, da se dobiček ne sme deliti oz. se mora reinvestirati v
dejavnost upravičenca. Ali to pomeni zgolj na nivoju upravičenca ali na konsolidiranem
nivoju (vse ostale rezultate se namreč meri na konsolidiranem nivoju.

Ves ustvarjen dobiček upravičenca nastal v obdobju od podpisa pogodbe do 31.12.2014
iz naslova izvajanja operacije, vključujoč dobiček, ki je nastal neposredno z izvajanjem
operacije, se ne sme deliti in se mora v celoti uporabiti/investirati v razvoj dejavnosti, ki
je predmet operacije, kar mora biti razvidno iz finančnih izkazov..

