FAQ – Spodbujanje izvajanja RR programov
DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 9. februar 2016 (odgovori 1-50)
Št.
1.

Vprašanje/Odgovor
Iz besedila razpisa razumemo, da se konzorcij lahko prijavi na razpis samo z
eno vlogo, da pa posamezen konzorcijski partner lahko sodeluje v več
konzorcijih kot partner. Ali imamo prav?

Objava
9.2.

Da, posamezen konzorcijski partner lahko sodeluje v več konzorcijih.
2.

Partnerska podjetja v konzorciju sama zagotovijo nesofinanciran delež stroškov
prijavljenega projekta. Kako je pa pri raziskovalnih organizacijah? Kako so
sofinacirana in kdo zagotovi nesofinanciran delež?

9.2.

Pri vseh partnerjih, ne glede na pravno obliko, mora biti zagotovljen lastni
delež. Pri zagotavljanju lastnih sredstev morajo partnerji upoštevati pravila
glede preprečevanja dvojnega financiranja.
3.

Ali se lahko konzorcij 4 nepovezanih podjetij in 3 raziskovalnih organizacij
dopolni še z dodatnimi partnerji, ki so lastniško povezani s katerim od 4
neodvisnih partnerjev?

9.2.

Lastniška nepovezanost velja za vsa podjetja v konzorciju.
4.

Ali lahko isto podjetje nastopa kot partner v več različnih konzorcijih z različnimi
projekti?

9.2.

Lahko.
5.

Ali obstaja omejitev za podjetja iz skupine oziroma ali se podjetja iz skupine
lahko prijavijo v različne konzorcije z različnimi projekti?

9.2.

Velja enak odgovor kot pri vprašanju 1 in 4.
6.

Sofinanciranje oz. »lastni viri« s strani partnerjev projekta pomeni, da jih
krijemo iz drugih virov? So kakšne omejitve?

9.2.

Partnerji zagotovijo lastno udeležbo iz lastnih virov, pri čemer je ključno, da ne
pride do dvojnega financiranja.
7.

Podjetje X in Y ter RO1 in RO2 so ustanovitelji zavoda. Predstavniki
ustanoviteljev so člani Upravnega odbora tega zavoda s pristojnostmi
upravljanja zavoda. Ali se lahko na razpis iz sklopa 1 prijavi konzorcij, ki ga
sestavljajo: zavod, podjetje X in Y ter RO 1 in 2? Lastniška povezanost podjetji
v skladu s Priporočilom Komisije 2003/361/ES v tem primeru ne velja?

9.2.

Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati pogoj z vidika bodisi podjetij bodisi
raziskovalnih organizacij. Lastniška nepovezanost velja za vsa podjetja v
konzorciju.
8.

Popolni ZZI odda na MIZŠ koordinator projekta (podpisnik pogodbe izbran s
strani članov konzorcija) ali vsak konzorcijski partner posebej?
Po odobritvi ZZI MIZŠ nakaže sredstva za povračilo koordinatorju projekta
(podpisnik pogodbe izbran s strani članov konzorcija), ta pa naprej
konzorcijskim partnerjem ali izvrši MIZŠ nakazilo direktno posameznim
konzorcijskim partnerjem?

9.2.

Izvajanje operacije iz vidika izstavljanja zahtevkov je opisano v navodilih
prijaviteljem.
9.

Tuji partnerji pri sklopu 1 so lahko le v primeru, da imajo ob oddaji vloge
podružnico v Sloveniji in so že vpisani v SICRIS? Vsa podjetja morajo biti
vpisana v SICRIS? Ali lahko tuje podjetje izpolnjuje ta pogoj?

9.2.

Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
10.

9.2.
Razmišljamo o prijavi na 1. sklop. Naš projekt je predviden za tri leta, da
zaključimo s TRL 6. Ali bo potem v letu 2018 ponovno nov razpis, da se lahko
prijavimo na sklop 2, TRL 6- TRL 9?
Vprašanje za razpisovalca sredstev v sklopu 2.

11.

9.2.
Konzorcij morajo sestavljati 4 podjetja in hkrati 3 RO - torej minimalno 7
partnerjev?
Da.

12.

9.2.
Ali je tuji partner upravičen do sofinanciranja?
Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa.

13.

9.2.
Kako tuji partner dokazuje kriterije vezane na dodano vrednost na zaposlenega
(podjetje iz tujine svojo dodano vrednost primerja s povprečjem v Sloveniji?)
Vsa podjetja morajo izpolnjevati pogoj glede dodane vrednosti na zaposlenega
in vlaganja v RR. Izjema je eno podjetje, ki enega ali obeh od navedenih
pogojev ne izpolnjuje, izkazuje pa ključnost za projekt in za verigo, ki jo tvori
konzorcij.

14.

9.2.
Tuje podjetje: ali se stroški zaposlenih upoštevajo samo pri tistih, ki so
zaposleni v podružnici v Sloveniji. Predvidevamo, da stroški tujega podjetja
niso upravičeni?
Tako je. Upravičenost stroškov dela se veže na kohezijsko regijo, kjer se
izvajajo aktivnosti raziskovalno-razvojnega dela.

15.

Prosimo za podrobnejše pojasnilo: kaj pomeni, da državna pomoč ni
namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države
članice?

9.2.

Gre za izločitven pogoj v skladu s 1. členom Uredbe Komisije št. 651/2014.
16.

9.2.
Ali bodo imeli sofinancirani projekti tudi vmesna plačila ali samo predplačilo in
končno izplačilo?
Po izplačilu predplačila bodo upravičenci izstavljali zahtevke za izplačilo
skladno s pogodbo o sofinanciranju.

17.

9.2.
Kako dolgo mora biti veljavna bančna garancija za 30% predplačila v višini
110% ? Če prav razumemo do prvega poročila, če se upraviči vrednost? Prvo
poročilo se oddaja po dveh letih?
Predplačilo se poračunava s prvim in z nadaljnjimi zahtevki za izplačilo do
pokritja. Za pridobitev predplačila mora upravičenec ob podpisu pogodbe
predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki se glasi na ministrstvo, in sicer
do višine 110 % zneska predplačila za predviden čas vračila predplačila oz.
vsaj dva meseca po predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo, s katerim se
poračunava predplačilo.

18.

Ali je določeno razmerje med industrijskimi raziskavami in eksperimentalnim
razvojem?

9.2.

Razmerje med industrijskimi raziskavami in eksperimentalnim razvojem ni
določeno. Ključno je zastopanje faz od TRL 3 do TRL 6.
19.

Iz razpisa razumemo, da javni zavodi, ki niso raziskovalni ali visokošolski, ne
morejo biti partnerji v konzorcijih (tudi če so z RO vpisani v evidenco ARRS).
Prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja.

9.2.

Partnerji so lahko raziskovalne organizacije, ki so lahko javne raziskovalne
organizacije v RS ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot
samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene
po ZGD.
20.

Prav tako nas zanima upravičenost zasebnih zavodov, ki niso raziskovalni ter
društev. Če pravilno razumemo, tudi ti ne morejo sodelovati v projektih.

9.2.

Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
21.

Zanima nas, če pravilno razumemo pogoj vlaganj v raziskave in razvoj – če je
imelo posamezno podjetje npr. v enem izmed let 2012, 2013 ali 2014 700.000
EUR vlaganj v RR, ali to pomeni, da lahko zaprosi za 700.000 EUR na leto ali
za 700.000 EUR za vsa 4 leta skupaj?

9.2.

V obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014 morajo
podjetja izkazati vlaganja v raziskave in razvoj vsaj v obsegu v vlogi na razpis
zahtevanega javnega sofinanciranja za posamezno podjetje. Torej skupna
vrednost vlaganj v navedenem obdobju mora biti enaka ali večja skupni
vrednosti zaprošenih sredstev podjetja v programu.
22.

Stroški dela – ali je standardna lestvica fiksna, torej 20 EUR/uro za
raziskovalca, tudi če ima določena oseba dejansko nižjo plačo? Pod dokazili so
navedeni samo aneks k pogodbi o zaposlitvi in časovnica, ne pa tudi plačilna
lista in druga dokazila o plači, zato predvidevamo, da se višina teh stroškov ne
bo dokazovala. Prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja.

9.2.

Dokazila za stroške dela so navedena v točki 11.1 javnega razpisa. Gre za
poenostavljeno obliko upravičenih stroškov, kjer se dejansko nastale stroške in
plačila za te stroške ne preverja. Predmet preverjanja so dokazila o aktivnosti
(razporeditev na projekt, izkazane ure dela) ter obračun stroška glede na
število opravljenih ur in vrednost ure, opredeljene v javnem razpisu.
23.

Ali obstaja možnost, da se bodo razpisne zahteve do roka za oddajo vlog še
kaj spremenile v smislu, da bi bila potrebna oddaja programov samo v
angleščini in ne tudi v slovenščini?
Sprememba kakršno ste navedli ni predvidena.

9.2.

24.

Kako je s pogojem dodane vrednosti na zaposlenega, ki mora biti vsaj v dveh
letih (2012, 2013 in 2014) enaka ali višja od povprečja panoge dejavnosti v
Sloveniji. Ali ta pogoj velja tudi za raziskovalne organizacije (javne zavode) ali
to velja le za podjetja?

9.2.

Pogoj glede dodane vrednosti na zaposlenega velja za podjetja.
25.

Zanima me, ali za prijavo projektov na objavljen razpis za posamezno
gospodarsko družbo obstaja naslednja omejitev: Ali lahko gospodarska družba
prijavi/je vključena v dva ločena projekta, od katerih en kandidira v »Sklopu 1«
in drugi v »Sklopu 2«?

9.2.

Gospodarska družba se lahko prijavi v dva ločena projekta, od katerih en
kandidira v Sklopu 1 in drugi v Sklopu 2. Glej tudi odgovor na vprašanje 1 in 4.
26.

Ali lahko raziskovalna organizacija za postavke, kjer sama nosi stroške,
uporabi sredstva iz ARRS in iz tržne dejavnosti ali samo iz tržne dejavnosti?

9.2.

Pri zagotavljanju lastnih sredstev morajo partnerji upoštevati pravila glede
preprečevanja dvojnega financiranja.
27.

V prvem odstavku na strani 6 skupnega besedila razpisa je navedeno da je
pogoj treh RO izpolnjen v primeru, da v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice
univerze, ki so v evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne
organizacije. Predvidevamo pravilno, da je to le dodatno pojasnilo k pogoju v
primeru sodelovanja fakultet v konzorcije in je pogoj izpolnjen tudi, če v
konzorciju sodeluje en samostojni javni raziskovalni zavod, en zasebni
raziskovalni zavod in ena univerza (fakulteta). Če ja, bi bilo smiselno prvi
odstavek na strani 6 zapisati na način, da bi bilo jasno, da pogoj ni izpolnjen
IZKLJUČNO v tem primeru, kot ga je mogoče trenutno interpretirati.

9.2.

Gre za dodatno pojasnilo k pogoju v primeru sodelovanja fakultet v konzorciju.
Pogoj je izpolnjen tudi če sodelujejo na primer en JRZ, en zasebni raziskovalni
zavod in ena univerza (fakulteta).
28.

Kako se pričakuje da bo potekala vmesna evalvacija programov in ali je se
pričakuje, da bodo programi/projekti temu na kakršen koli način prilagojeni?

9.2.

Vmesna evalvacija bo ugotavljala, ali se uresničujejo cilji skladno z vlogo in
pogodbo o sofinanciranju.
29.

Vezano na pogoja za bonus 15 odstotnih točk sofinanciranja, pogoj i). Ali mora
biti za bonus izpolnjen in pogoj a) in b), torej in sodelovanje z MSP (ki je tako
ali tako pogoj za konzorcij) in da nobeno podjetje ne nosi več kot 70% stroškov,
ali je dovolj izpolnjevanje samo enega od teh dveh pogojev?

9.2.

Dovolj je, če je izpolnjen en od dveh pogojev, torej a) ali b).
POPRAVEK ODGOVORA – objava 8.3.:
Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, torej a) in b).
30.

Vezano na opredelitev raziskovalec/strokovni/tehnični sodelavec. Razpis
opredeljuje, da je pogoj za uveljavljanje standardnega stroška ene ali druge
skupine opredelitev v pogodbi o zaposlitvi, kljub temu pa me zanima, kakšna
načela naj pri tej opredelitvi upoštevamo, da kasneje, pri izvajanju in poročanju
projekta ne bo prišlo do težav in morebitnega zavračanja stroškov.
Za pomoč predlagamo opredelitve v Frascati Manual.

9.2.

31.

Podjetje je del skupine treh podjetij pripravlja konsolidirane računovodske
izkaze. Pri določitvi velikosti podjetja je jasno, da je potrebno upoštevati
konsolidirane izkaze, kaj pa pri izračunu dodane vrednosti na zaposlenega in
vlaganj v RR v preteklih treh letih? Upoštevamo podatke iz konsolidiranih
izkazov ali podatke za podjetje, ki bo na razpisu sodelovalo?

9.2.

Uporablja se podatke zgolj podjetja, ki sodeluje na razpisu.
32.

Ali lahko pričakujemo bolj podrobno/kvantitativno opredelitev ocenjevalnih
meril?

9.2.

Sprememba razpisne dokumentacije ni predvidena.
33.

V kolikor eno podjetje sodeluje v večih programih – ali lahko v okviru vsakega
programa zahteva višino subvencije do višine vlaganj v RR v obdobju 20122014?

9.2.

Lahko.
34.

Podjetje je imelo v letih 2012-2014 opredeljeno glavno dejavnost A v letu 2015
pa jo je spremenilo na B. Ustvarja promet iz dejavnosti A in B. Katera dejavnost
se upošteva pri pogoju dodana vrednost na zaposlenega glede na panogo?

9.2.

Upošteva se dodana vrednost glede na panogo iz obdobja v katerem se
preverja pogoj.
35.

Ali se bo višina dejanskih stroškov dela na kakršen koli način preverjala? Kaj v
primeru, da ima je dejanski strošek dela raziskovalca na uro nižji od 20 EUR?

9.2.

Dokazila za stroške dela so navedena v točki 11.1 javnega razpisa. Gre za
poenostavljeno obliko upravičenih stroškov, kjer se dejansko nastale stroške in
plačila za te stroške ne preverja. Predmet preverjanja so dokazila o aktivnosti
(razporeditev na projekt, izkazane ure dela) ter obračun stroška glede na
število opravljenih ur in vrednost ure, opredeljene v javnem razpisu.
36.

Ali se pričakuje, da bodo na stroškovnem mestu projekta vodeni dejanski
stroški dela in režije, pavšalni ali sploh ne?

9.2.

Dejansko nastalih stroškov za stroške dela in posredne stroške se ne preverja,
zato izpis iz stroškovnega mesta s prikazom nastanka teh stroškov ne bo
potreben. Naj opozorimo, da se stroški storitev zunanjih izvajalcev uveljavljajo
glede na dejanski nastanek in plačilo, zato je v primeru teh potrebno
posredovati ustrezna dokazila, tudi izpis iz stroškovnega mesta za te stroške.
37.

Naše poslovno leto je različno od koledarskega, namreč od 1.4. do 31.3. Ali se
pri izračunu dodane vrednosti na zaposlenega uporabijo podatki za naše
poslovno leto (za zadnja tri poslovna leta) ali moramo preračunati vrednost za
koledarsko leto? So dovolj samo izračuni ali moramo zraven predložiti tudi
dokaz (letno poročilo)?

9.2.

Vsa dokazila in pogoji so vezani na koledarsko leto (davčne olajšave, dodana
vrednost, določanje števila zaposlenih, ...), tako da morajo biti vrednosti v
vsakem primeru preračunane na koledarsko leto.
Dovolj je posredovan izračun.
38.

Je za potrdilo vlaganj v RR dovolj DDPO obrazec, kjer je razvidno koliko smo
namenili za RR (davčna olajšava) ali potrebujete kakšen poseben obrazec?
Vlaganja v raziskave in razvoj s prijavljenimi davčnimi olajšavami za vlaganja v
raziskave in razvoj na FURS se dokazuje s potrdilom FURS, oziroma z izpisom

9.2.

prijave na FURS v aplikaciji e-davki, o prijavljenih davčnih olajšavah za
vlaganja v RR v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno
2014.
39.

Vprašanje glede pogoja 3 (sklop 1) – pogoji za partnerstvo:
Ali je lahko kot raziskovalna organizacija tudi samostojna raziskovalna
organizacija, ki ni članica univerze, temveč samostojni visokošolski zavod?

9.2.

Kot raziskovalna organizacija lahko sodeluje javna raziskovalna organizacije v
RS ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne
raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po ZGD.
Torej lahko sodeluje tudi samostojni visokošolski zavod, v kolikor izpolnjuje
navedene pogoje.
40.

Ali se podjetje lahko hkrati prijavi na 1. in 2. sklop. Konkretno bi tako podjetje
sodelovalo v konzorciju pri enem projektu v Sklopu 1 in hkrati samostojno
oddali še eno prijavo za (drug) projekt na Sklop 2.

9.2.

Lahko.
41.

Kako se upošteva dodana vrednost? Imamo namreč primer, ko podjetje
presega dodano vrednost v podmnožici panoge J62 računalniško
programiranje in svetovanje, ne presega pa dodane vrednosti v panogi J. Ali je
v tem primeru relevantna podmnožica panoge (J62) ali panoga J.

9.2.

Relevantna je vrednost panoge dejavnosti na nivoju 2-mestne SKD (01,02,..).
42.

Kje lahko pridobimo podatke za dodane vrednosti po panogah za leti 2012 in
2013? Na stat.si smo namreč uspeli pridobiti le podatke za leto 2014:
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5225&idp=16&headerbar=14

9.2.

Podatki za dodano vrednost po panogah so na voljo v razpisni dokumentaciji.
43.

Zanima nas ali obstaja kakršnakoli omejitev sodelovanja posameznih članic
Univerze v več vlogah na objavljena razpisa (tako TRL 3-6 kot tudi TRL 6-9)?

9.2.

Pri sklopu 1 (TRL3-6) ni omejitve v koliko vlogah članica univerze ali kateri koli
drug partner sodeluje.
44.

Naše podjetje po revidiranih računovodskih podatkih s strani revizijske hiše v
letih 2012 in 2013 dosega višjo dodano vrednost na zaposlenega, v letu 2014
pa je ne dosega. So ti podatki ustrezni za prijavo na razpis, kjer dvakrat
presežemo povprečje panoge?

9.2.

Primerjajo se podatki iz razpisne dokumentacije in podatek o podjetju na
podlagi izračuna po formuli predstavljeni v navodilih za prijavitelje. Pogoj je
izpolnjen, če podjetje dosega ali presega povprečno vrednost kriterija v vsaj
dveh od treh navedenih let.
45.

V drugi alineji kjer so našteti ti pogoji, piše: - v obdobju koledarskih let kadarkoli
od vključno 2012 do vključno 2014 izkazati vlaganja v raziskave in razvoj vsaj v
obsegu v vlogi na razpis zahtevanega javnega sofinanciranja za posamezno
podjetje. Ali to pomeni, da je dovolj, da so vlaganja v RR izkazana zgolj v enem
izmed teh treh let? Če so izkazana v vseh treh letih, ali to pomeni, da so lahko
zahtevana sredstva za sofinanciranje v višini seštevka RR vlaganj v letih 2012
+ 2013 + 2014?
Tako je. Gleda se skupno vlaganje vseh treh let. Lahko pa je to vlaganje
izkazano zgolj v enem letu.

9.2.

46.

Vlaganja v raziskave in razvoj lahko izkažejo na (vsaj) enega od naslednjih
načinov: .... - s pogodbami za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v
obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014, .....
Ali to pomeni, da se lahko upošteva več pogodb? Torej vse pogodbe za
izvajanje RR projektov v letih 2012 + 2013 + 2014 ?
Ali je dovolj, da se ob prijavi predložijo kopije podpisanih pogodb, ali bo
potrebno dokazovati da so se te pogodbe tudi dejansko izvedle?
Ali bo potrebno pogodbe dokazovati z izvedenimi transakcijami (plačili teh
pogodb)? Če DA, ali se upoštevajo potem pogodbe, ki se nanašajo na 2014 , a
so bile (delno ali v celoti) plačane v 2015 , ker se je takrat RR projekt v resnici
zaključil?

9.2.

Lahko se upošteva več pogodb. Dovolj so kopije podpisanih pogodb.
47.

Ali se na razpis RRI lahko prijavijo javna podjetja, npr. javno komunalno
podjetje, ki pa ima pri ARRS registrirano RR skupino?

9.2.

Vsa podjetja morajo izpolnjevati pogoje za podjetja v skladu s točko 3 javnega
razpisa.
48.

Ali lahko isto podjetje sodeluje v več konzorcijih?

9.2.

Lahko.
49.

Dokazovanje vlaganj v RR; ali se pri višini vlaganj seštejejo zneski za vse
partnerje ali mora vsak partner ločeno izkazovati višino vlaganj (glede na višino
sofinanciranja po partnerjih)?

9.2.

Vsak partner ločeno izkazuje vlaganja v RR.
50.

Višina vlaganj v RR s prijavljenimi davčnimi olajšavami je lahko seštevek let
2012,2013 in 2014 ali se upošteva le eno izmed let?

9.2.

Velja enak odgovor, kot pri vprašanju 45.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 16. februar 2016 (odgovori 51-111)

Št.
51.

Vprašanje/Odgovor
Sestava konzorcija: ali lahko v enem konzorciju sodelujeta dve povezani podjetji, če
vsaka prinaša svojo RR vsebino v program in sta obe vsebini ključni za skupni
program?

Objava
16.2.

Ne. Nepovezanost velja za vsa podjetja v konzorciju.
52.

Dokazovanje vlaganj v RR:
a. Ali lahko podjetje, ki ima lasten RR in tudi RR, ki ga izvaja ta trg (torej ima tudi
pogodbe za izvajanje RR dejavnosti) priloži obe dokazili in se upošteva
potem skupna vsota teh dokazil kot višina vlaganj v RR tega podjetja
Pogoj glede izkazanega vlaganja v raziskave in razvoj se v primeru dokazovanja s
pogodbami za izvajanje RR projektov razume tako, da pod omenjene pogodbe
spadajo le pogodbe, ki vključujejo vlaganja v raziskave in razvoj proizvoda, procesa
ali storitve potencialnega partnerjev. Pogodbe, pri katerih je potencialni prijavitelj
deloval kot izvajalec (kot omenjate npr: RR, ki ga je izvajal za trg), za njega ne
predstavljajo ustreznih dokazil.

16.2.

b. Podjetje C je nastalo v letu 2015 z spojitvijo podjetja A in B. A lahko podjetje
C priložili dokazila o vlaganju v RR za podjetja A in za podjetje B in se ta
vsota vlaganj v RR sešteje
Lahko, v kolikor je pri podjetju C zagotovljeno popolno pravno nasledstvo spojenih
dveh podjetij.
c. Kakšno obliko dokazila iz sistema e davki naj priložimo. Če naredimo print
priloge 7a, ki se nanaša na vlaganje v RR, se na tem listu ne vidi niti ime
podjetja niti leto na katero se podatek nanaša. Celotnega davčnega
obračuna zaradi zaupnosti podatkov ne moremo priložiti. Ali zadošča print
screen ekrana iz sistema e-davki, kjer so podatki vneseni. Iz tega ekrana
se vidi ime podjetja in leto.
Predlagamo, da glede pravilnosti izpisa kontaktirate FURS, če pa izpisa prijave na
FURS v aplikaciji e-davki še vedno ne bi bilo mogoče priložiti v ustrezni obliki,
pridobite in priložite potrdilo FURS. Z vidika zaupnosti podatkov se lahko podatke, ki
za dokazovanje pogoja niso relevantni, prekrije.
53.

Ali je pogoj za uveljavljanje stroškov dela, da je raziskovalec v ARRS? Ali ta vpis
zadošča tudi za dokaz da dela delo raziskovalca?

16.2.

Podlaga za uveljavljanje stroškov dela je pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt
(kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je zaposleni razporejen na
delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta: raziskovalec ali strokovni /
tehnični sodelavec.
54.

Ali sklep o podelitvi raziskovalnega naziva, ki ga oseba prejme po Pravilnik o
raziskovalnih nazivih zadošča ta pravni akt za dokazovanje upravičenosti stroškov
dela?

16.2.

Velja enak odgovor kot pri vprašanju 53.
55.

Izpolnjevanje obrazcev:
a) Na kateri datum se v preglednici 4.1 a) vpiše št,. zaposlenih in število v RR
Število zaposlenih in število zaposlenih v RR se navede za povprečje preteklega leta,
to je v letu 2015.
b) Vprašanje preglednica 2.1: kak je mišljeno pod število RR projektov
31.7.2018 in ob koncu. Ali je mišljeno število začetih, ali število končanih
projektov znotraj prijavljenega programa
Na presečni datum 31.7.2018 se vpiše končane in aktivne RRP do tega datuma, do
zaključka programa pa število zaključenih RRP.
c) Vprašanje preglednica 2.1: Št. podjetij, ki sodelujejo z RO. Ali je to mišljeno
na nivoju posamičnega projekta ali celotnega programa. Ne razumem kako
se ta podatek lahko razlikuje med 31.7.2018 in stanjem ob koncu projekta.
Sodelovanje ni vezano na datum, temveč se vedno nanaša na obdobje?
Vezano je na celotni program. Datum 31.7.2018 predstavlja splošen presek programa
in so lahko vrednosti tudi enake končnim.
d) Vprašanje preglednica 2.1: Št. Inovacij in patentov. Ali štejejo tudi slovenski
patenti? Ali šteje tudi patenetna prijava, ker postopek podeljevanja patenta
je dolgotrajen in je težko planirat kdaj bo podeljen.
Štejejo se tudi slovenski patenti. Šteje se tudi patentna prijava.

16.2.

56.

Prosim za pojasnilo kaj pomeni spodnji pogoj glede višine zaprošene subvencije. Ali
se vlaganja v RR štejejo kumulativa let 2012+2013+2014 ali kako drugače?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 45.
57.

Prosim za informacijo in sicer: ali lahko vstopi v partnerstvo, institut, ki je organiziran
kot javni zavod, ki opravlja raziskovalno razvojno dejavnost. Imamo raziskovalno
skupino, ki je evidentirana na ARRS, ustanovitelj Republika Slovenija.

16.2.

Partnerji so lahko raziskovalne organizacije, ki so lahko javne raziskovalne
organizacije v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot
samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in niso ustanovljene po
ZGD.
58.

Kaj točno pomenijo RR projekti v prijavnem obrazcu – »opis raziskovalno razvojnih
projektov«? So to vsebinsko ločeni projekti ali predstavljajo delovne pakete znotraj
enega RR projekta?

16.2.

Gre za vsebinsko ločene RR projekte in ne delovne pakete znotraj enega RRP.
59.

Prosimo vas za pojasnilo o določitvi stopnje sofinanciranja raziskovalne organizacije v
Sklopu 1 javnega razpisa za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«. Besedilo v 6. točki
omenjenega razpisa se glasi: »Raziskovalne organizacije se z vidika določanja
stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu
njihove gospodarske dejavnosti.« Naša vprašanja glede zgoraj navedenega besedila
razpisa so sledeča:
a) Kaj je osnovna raven raziskovalne organizacije - ali je to univerza ali
posamezne fakultete članice univerze? Če je osnovna raven raziskovalne
organizacije fakulteta članica, potem vas prosimo za pojasnilo glede
določanja stopnje v primeru, ko v konzorciju nastopi več članic univerze.

16.2.

Osnovna raven se presoja z vidika nastopanja v pravnem prometu (glede na davčno
in matično številko partnerja), saj bodo tako opredeljeni kot prejemniki državnih
pomoči.
b) Kaj se v razpisu upošteva pod besedno zvezo gospodarska dejavnost? Kako
je gospodarska dejavnost v raziskovalnih organizacijah definirana v
omenjenem razpisu in kaj jo določa in kako se za potrebe javnega razpisa
ugotavlja?
Gospodarska dejavnost pomeni skladno s pravili državnih pomoči ponujanje
proizvodov ali storitev na trgu. Pri subjektih, ki izvajajo tako gospodarsko kot
negospodarsko dejavnost, je nujno, da imajo ločeno računovodstvo in s tem
zagotovljen nujen pogoj, da ne pride do prelivanja sredstev.
60.

"Raziskovalne organizacije (RO) se z vidika stopnje sofinanciranja za potrebe
državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti." Kaj
to pomeni, predvsem za tiste RO, ki nimajo gospodarske dejavnosti?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 59 b.
61.

Vezano na zgornjo obrazložitev opredelitve RO – prosimo za natančnejšo
obrazložitev oz. definicijo “gospodarske dejavnosti”. Natančno kateri tržni projekti oz.
storitve RO bodo določale v kateri velikostni razred podjetja se bo posamezna RO
uvrstila?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 59 b.
62.

Ali je mišljeno, da v primeru, da RO skupaj nosijo vsaj 10 % upravičenih stroškov, je
stopnja sofinanciranja s strani države večja (pogoj ii – glej str. 12)?

16.2.

Maksimalne stopnje sofinanciranja so opredeljene v točki 6 javnega razpisa.
63.

Upravičeni stroški: pogrešamo stroške materiala v pravem smislu in ne tiste, vezane
na zaposlitev (papir itd., prikazano kot pavšalno financiranje v višini 25 % na enoto
stroška dela). Razvoj navadno zahteva visoke stroške materiala. Ali ti ne sodijo med
upravičene stroške in jih morajo podjetja kriti v drugem delu finančne konstrukcije?
Stroški materiala so vsebinsko zajeti v pavšalno financiranje posrednih stroškov.

64.

Je lahko v Konzorciju vsebovan lahko najmanj en RRP v fazi TRL 3-5 (1. faza), ali
morajo vsi RRP vsebovati tudi 2. fazo TRL 5-6?

16.2.

Program, ki bo predmet sofinanciranja, predstavljata 2 ali več RRP od TRL3 do TRL6.
Posamezni RRP predstavljajo dele tega programa. Delijo se na tiste, ki pokrivajo
industrijske raziskave (TRL3-4) in eksperimentalen razvoj (TRL5-6), kot izhaja iz
Prijavnega obrazca, tabela Delež sofinanciranja po RRP.
65.

V navezavi na Pogoje za RRI projekt (str. 24), kjer je v 4. alineji zapisano, da je višina
sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacija vsaj 100.000 ter največ
500.000 EUR. Ta razpon zavzema 100% sofinanciranje RRP s strani MIZŠ (od TRL
3-6) ali posamezni fazi ločeno (TRL 3-4 in 5-6 posebej)?

16.2.

Navedeno določilo je zajeto v okviru sklopa 2 (kjer je razpisovalec MGRT).
66.

Kako so definirani in kaj točno opredeljuje vhodne pogoje za tuja podjetja, da lahko
nastopajo kot partnerji v Konzorciju? V samem razpisu niso točno opredeljeni pogoji
za tuja podjetja, zapisano je le, da morajo imeti predstavništvo v RS. Pridejo tu v
poštev tako tudi podjetja, ki imajo v Sloveniji le predstavništvo, opravljanje storitev in
sedež pa v tujini? Mora podjetje, ki je registrirano v Sloveniji kot predstavništvo tujega
(matičnega) podjetja izpolnjevati razpisne vse pogoje ali je tu mišljeno, da osnovno
podjetje (tuja matična družba) izpolnjuje te pogoje (odstotek vlaganj v RR, itd.)?

16.2.

Verjetno gre za vprašanje za sklop 2. V sklopu 1 morajo vsa podjetja izpolnjevati
pogoje iz 3. točke sklopa 1 javnega razpisa.
67.

Prosimo za pojasnilo poimenovanja tabele v prijavnem obrazcu »raziskovalno
razvojni projekt«, znotraj raziskovalno razvojnega programa. In sicer ne razumemo ali
gre tukaj za neodvisne RR projekte iz istega področja (ki imajo vsak svoj cilj) ali gre
zgolj za razvojne faze programa (v smislu delovnih paketov/faz do razvoja
izdelka/storitve/procesa v fazi TRL 6), ki stremijo k uresničevanju istega cilja (en
inovativni končni izdelek/storitev/proces)?

16.2.

V skladu s točko 2.3. sklopa 1 javnega razpisa program, ki bo predmet sofinanciranja,
predstavljata 2 ali več RRP od TRL3 do TRL6, kjer sodelujejo raziskovalne
organizacije in podjetja. V obrazcu Predstavitev RRP se predstavi vsak posamezen
RRP.
68.

Prijavitelj lahko izda 2 zahtevka letno tekom celotnega trajanja projekta?

16.2.

Zahtevki se izstavljajo skladno s pogodbo o sofinanciranju. Predvidoma se izstavi 2
zahtevka letno.
69.

Vezano na razpoložljivost sredstev po posameznih letih – aktivnosti v letu 2017 na
določenem projektu so lahko sofinancirane največ v višini 170.000 EUR?
V točki 5 javnega razpisa je predstavljena višina sredstev, ki je na razpolago za javni
razpis, razdeljeno tudi po posameznih programskih območjih in po posameznih
proračunskih letih. Gre za načrt celotnega instrumenta in ne posameznega programa.
Zaradi predvidenih izplačil predplačil v letu 2016 in posledično poračunavanja

16.2.

predplačil v letu 2017, so temu prilagojena proračunska sredstva.
Prijavitelji naj se osredotočijo na pripravo finančnega načrta programa po letih glede
na nastanek stroškov v celotnem obdobju. Dinamika sofinanciranja se bo glede na
finančni načrt v vlogi določila s pogodbo o sofinanciranju.
70.

Ali je pri finančni strukturi projekta potrebno upoštevati razmerja, kot so predvidena po
proračunskih letih?

16.2.

Ne. Finančna struktura projekta se pripravi glede na predviden nastanek stroškov.
71.

Zaradi določila razpisa medsebojno opravljanje storitev ali podizvajalstvo
med partnerji nista dovoljena (točka 11.1. str.14). Lahko pričakujemo
popravek v tej točki?

16.2.

Sprememba javnega razpisa ni predvidena.
72.

Ali ima prijavni predlog, ki izkazuje kompetence na več prednostnih
področjih
S4
(ne
le
enem
področju)
prednost
na
razpisu?

16.2.

Program se mora navezati le na eno od prednostnih področij, opredeljenih v
razpisu.
73.

V 6. točki na str. 12 je navedeno, »za potrebe določanja intenzivnosti
pomoči se tudi za RO uporabljajo Priporočila komisije 2003/361/ES z dne
6.5.2003«. Ali se za RO uporablja omenjena Uredba tudi v delu, ki govori o
lastniški povezanosti?

16.2.

Upoštevanje Priporočil Komisije 2003/361/ES za potrebe določanja
intenzivnosti pomoči velja za vse prejemnike državnih pomoči, torej vse
konzorcijske partnerje.
74.

V 6. točki na str. 12 je navedeno, da se »raziskovalne organizacije z vidika
določanja stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo
kot
podjetja
v
delu
njihove
gospodarske
dejavnosti«.
(i) Ali taka obravnava velja tudi za javne raziskovalne inštitucije (JRO)?
(ii) V primeru, da za JRO to ne velja, ali to pomeni, da je sofinanciranje za
JRO 100%?

16.2.

Vse RO se obravnavajo v skladu s točko 6 javnega razpisa.
75.

Ali pravilno tolmačimo besedilo razpisa, da popolni Zahtevek (ZZI) odda na
MIZŠ koordinator projekta (podpisnik pogodbe izbran s strani članov
konzorcija) in ne vsak konzorcijski partner posebej? Po odobritvi ZZI MIZŠ
nakaže sredstva za povračilo koordinatorju projekta (podpisnik pogodbe
izbran s strani članov konzorcija), ta pa naprej konzorcijskim partnerjem?

16.2.

Tolmačenje je pravilno.
76.

Partnerji morajo imeti v celoti zagotovljena sredstva za zaprto finančno
konstrukcijo, t.j. lastne vire. Prijavitelj svoje delovanje financira iz ARRS,
H2020 in aplikativnih projektov; to pa so vsa namenska sredstva. Torej so
izključena kot vir sofinanciranja. Iz katerih virov naj sofinanciramo program
na pričujočem razpisu?

16.2.

Glej odgovor 2.
77.

Ali morajo imeti projekti znotraj prijavljenih programov točno določene
vstopne in/ali izstopne TRL? Program ima namreč lahko več projektov, v
celoti pa v sklopu 1 razpisa pokriva TRL od 3-6. V razpisu je zgolj
navedeno, da je potrebno obrazložiti začetno stopnjo programa TRL=3 in

16.2.

končno TRL=6, ni pa jasno, ali se lahko projekti znotraj programov začnejo
oz. končajo z različnimi TRL. Prosimo za obrazložitev.
Program mora zajeti celotno pot TRL 3-6. Posamezni RRP lahko zajemajo
ožji segment. Posamezen RRP se naveže le na industrijsko raziskavo ali
eksperimentalen razvoj, kot je to razvidno iz prijavnega obrazca, tabela
»Delež sofinanciranja po RRP«.
78.

Če ima projekt znotraj programa aktivnosti na različnih TRL, ali se
obračunava stopnja sofinanciranja glede na vsako aktivnost z različnim TRL
znotraj projekta in po partnerjih, ali glede na povprečno stopnjo TRL po
partnerjih?

16.2.

Stopnja sofinanciranja se obračunava glede na partnerja, raziskovalno kategorijo
(industrijska raziskava ali eksperimentalen razvoj) in uveljavljane bonuse.
79.

Pri članicah univerze je navedeno, da se njihovo sodelovanje na programih
šteje kot samostojno. Kako je s sodelovanjem različnih odsekov znotraj
večjega instituta, glede na to, da imajo tako odseki na raziskovalnih
institutih kot tudi fakultete/katedre na univerzah lahko različne raziskovalne
skupine? Ali je torej pogoj treh RO izpolnjen v primeru, da v konzorciju
sodelujejo npr. ena fakulteta neke univerze in dva odseka istega
raziskovalnega instituta? Ali imajo JROji omejitve, ko se prijavljajo kot
partnerji ali prijavitelji programov na razpisu v sklopu 1?

16.2.

Partnerji morajo biti ločene pravne osebe. V primeru univerze javni razpis
določa, da je pogoj izpolnjen, v kolikor v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice
univerze, ki so v evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne organizacije.
Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
80.

Kaj pomeni, da se raziskovalne organizacije z vidika določanja stopnje
sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu
njihove gospodarske dejavnosti? Ali to pravilo pomeni, da se RO
sofinancirajo 100% v delu, ki ni tržen, in po tabeli za podjetja v delu, ki je
tržen, ali kako drugače? Oz. kako se izračuna delež sofinanciranja JRO
glade na to, da JRO večino svojih dohodkov ne ustvari na trgu?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 59 b.
81.

Kakšen bo točen način določevanja bonusa do 15% pri sofinanciranju iz
naslova sodelovanja med partnerji? Natančno določevanje bonusa je
ključno za zapiranje finančne konstrukcije. V navodilih je namreč napisano,
da ne bodo podprti tisti projekti, ki nimajo zaprte finančne konstrukcije, kar
se lahko zgodi tudi v primeru, če MIZŠ oceni drugačen bonus od ocene v
prijave.

16.2.

Bonus se določa skladno s pravili DP, kot je opredeljeno v točki 6 javnega
razpisa.
82.

Ali bodo objavljena povprečja dodane vrednosti na zaposlenega za
posamezne panoge ali bo izračun teh povprečij prepuščen podjetjem
samim? Ali je kakšen kvantitativen kriterij za podjetja glede zadoščanja
kriterij vložka v razvoj in raziskave, ali je dovolj, da obstaja en sam dokaz
(olajšava FURS, ali ena sama pogodba za RR projekt)?

16.2.

Podatki so del razpisne dokumentacije. Dovolj je, če obstaja en sam dokaz
glede vložka v RR.
83.

V 2. členu osnutka Pogodbe o sofinanciranju v 15. alineji, se upravičenec s
podpisom te pogodbe odpoveduje vse ugovorom v zvezi s končnimi

16.2.

ugotovitvami ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje,
revizijskega organa in drugih nadzornih organov, ki se nanašajo na vsebino
ugotovljenih kršitev upravičenca pri izvajanju in v zvezi s izvajanjem
operacije. Ali je to določilo pravno vzdržno?
Upravičenec ima na voljo ugovore zoper osnutek poročila nadzornega
organa. Na končno poročilo ugovor ni previden, predvideno pa je redno
pravno sredstvo.
84.

Ali bo organiziran informativni dan in predvidoma kdaj?

16.2.

Vabilo na informativni dan je objavljeno na spletni strani ministrstva. Link:
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/9470/adfbb434d6ff6effff
ae0ebf523517d8/
85.

Ali so možni prispevki v naravi (in-kind contribution)? Boste priznali sofinanciranje iz
programskih skupin ARRS?

16.2.

Prispevek in-kind ni možen. Dvojno financiranje ni dovoljeno.
86.

Želimo vas opozoriti, da niste upoštevali vseh neposrednih stroškov, ki bodo nastali
pri izvajanju programa. Zato nas zanima, kako naj bi bili pokriti po vašem mnenju
ostali neposredni stroški, ki jih v razpisu niste navedli, kot npr.: stroški potovanj,
amortizacije opreme in materialni stroški? Boste tovrstne stroške opredelili kot
upravičene stroške v okviru izvajanja programa?

16.2.

Sprememba javnega razpisa ni predvidena.
87.

Kako so definirani stroški storitev zunanjih izvajalcev? Iz tabele v poglavju 11.1 sledi,
da gre za podizvajalska dela. Ali so upravičeni stroški tudi stroški zunanjih storitev, ki
so nujne za izvedbo projekta, vendar se ne štejejo kot podizvajalske storitve? Kako
definirate podizvajalca in izvajalca zunanje storitve?

16.2.

Skladno s tabelo v točki 11.1. gre za stroške storitev zunanjih izvajalcev povezanih z
izvajanjem raziskovalno-razvojnih aktivnosti.
88.

Iz razpisa sledi, da bomo plačani po povprečni ceni, poročati pa bomo morali po
dejansko registriranih stroških dela. Na tak način ste sistemsko povzročili neskladje
med razpisom in plačilom na eni strani, ter poročanjem na drugi strani.
Zakaj ste se odločili za tovrstno neskladje? Ali ga nameravate odpraviti? Kako?
Ali lahko v fazi poročanja razliko med povprečno in dejansko ceno ure prikažemo kot
lastni vložek in s tem zmanjšamo finančni primanjkljaj, oz. ali lahko vsaj za lastno
sofinanciranje obračunamo dejansko ceno ure?

16.2.

Glej odgovor 22.
89.

Ali predvidevate možnost vnaprejšnjega preverjanja, če bo podjetje, ki ga predlagamo
kot izjemo, kot tako tudi odobreno, da ne bi usodo celotnega predloga in konzorcija
prepustili naknadnemu subjektivnemu ocenjevanju 'ključnosti za verigo vrednosti'
(stališča in razumevanje konzorcija in recenzentov se lahko tu precej razhajajo)?

16.2.

Presoja bo del ocenjevalnega postopka.
90.

Ali mora dodana vrednost za družbe iz V regije prav tako doseči slovensko poprečje
panoge?

16.2.

Da.
91.

Bančno garancijo mora predložiti samo poslovodeči konzorcijski partner?

16.2.

Partnerji skupaj zberejo garancije za zavarovanje predplačila v vrednosti 110%
predvidenega predplačila. Bančno garancijo, tako kot ostalo dokumentacijo, predloži
ministrstvu vodilni (poslovodeči) konzorcijski partner.
92.

Glede na to, da je v letu 2017 višina sredstev zelo nizka nas zanima, če predvidevate,
da se bo večina aktivnosti v tem letu financirala iz predplačil v letu 2016 in se pri
zahtevkih 2017 samo upravičujejo te vrednosti? Kako pa je v primeru, če prijavitelj
zaradi visokih stroškov garancije ne želi uveljavljati predplačila (v letu 2017 pa je vseh
sredstev dejansko manj, kot bi jih konzorcij za izvajanje aktivnosti potreboval)?

16.2.

Glej odgovor 69.
93.

V primeru, da kateri izmed partnerjev krši pogodbo in bi bila potrebna vračila sredstev
– mora sredstva vrniti prijavitelj (vodilni) ali direktno partner, ki krši določila?

16.2.

Zahtevek za vračilo se izstavi vodilnemu partnerju kot pogodbenemu partnerju
ministrstva. Za konzorcij velja solidarna odgovornost.
94.

Ali je v prijavnem obrazcu potrebno navajati projektno ekipo z imeni in priimki?

16.2.

V obrazcu Predstavitve programa, točka 4, se predstavi ključne osebe, ki bodo
primarno odgovorne za izvajanje RR aktivnosti.
95.

Preglednica 3.4a; ali lahko v primeru večjega števila partnerjev dodajamo vrstice?

16.2.

Da.
96.

Preglednica 2.1, kazalnik »število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami;
ali so tukaj mišljeni partnerji iz gospodarstva na projektu?

16.2.

Da.
97.

Kako se upošteva velikost RO (v delu njihove gospodarske dejavnosti) – ali se za
tržno sodelovanje štejejo tudi pogodbe z ministrstvi ali izključno sodelovanje z
industrijo?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 59 b.
98.

Pri pogojih javnega razpisa (3) je glede zahteve po dodani vrednosti partnerjev
navedeno: »Izjema je lahko eno podjetje (od vseh sodelujočih podjetij), vključeno v
konzorcij, ki ne izpolnjuje pogojev glede dodane vrednosti na zaposlenega in/ali
vlaganja v raziskave in razvoj, vendar izkazuje ključnost za verigo vrednosti, ki jo tvori
konzorcij.« Zanima nas, ali je lahko partner, ki ne izpolnjuje teh pogojev, prijavitelj oz.
koordinator projekta?

16.2.

Lahko.
99.

Ali MIZŠ načrtujete tudi informativni dan, kjer bi lahko razrešili nejasnosti v zvezi z
razpisom?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 84.
100.

Na str. 5 je navedeno, da konzorcij sestavljajo najmanj 4 podjetja… - Ali velja pogoj
glede vpisa v SICRIS za 4 podjetja, za ostala pa to ni obvezni pogoj, ali pa je
mišljeno, da v konzorciju ne more sodelovati nobeno podjetje, ki tega pogoja ne
izpolnjuje? (ta zahteva je namreč navedena v alineji, ki se nanaša na najmanj 4
podjetja).

16.2.

Skladno s 1. odstavkom točke 3 javnega razpisa za vse konzorcijske partnerje velja,
da je pogoj vpis v SICRIS.
101.

Na str. 6 je navedeno, da je lahko izjema glede izpolnjevanja pogojev iz »te točke«
(tč. 3?) eno podjetje – Torej: vsa podjetja morajo izpolnjevati pogoje glede vpisa v
SICRIS in dodane vrednosti, razen eno?

16.2.

Na strani 6 je navedeno, da se izjema navezuje na pogoja dodana vrednost na
zaposlenega in/ali vlaganje v RR. Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoj glede vpisa v
SICRIS.
102.

Na Str. 6: »presega povprečno vrednost kriterija« - po katerih merilih, kje je ta
podatek?

16.2.

Podatki o povprečnih vrednostih dodane vrednosti na zaposlenega po panogah so
vključeni v razpisno dokumentacijo.
103.

V točki 1 razpisa sklop 1 (MIZŠ) je opredeljena minimalna potrebna sestava
konzorcija partnerjev, ki zajema 4 nepovezana podjetja in 3 RO. Pri tem ni podanih
nobenih omejitev glede dodatnih partnerjev, niti po številu niti po vrsti (kategoriji)
dodatnih partnerjev. Iz tega zaključujemo, da v konzorciju lahko sodelujejo tudi drugi
zavodi, ki ne spadajo med RO kot so predeljene v drugem odstavku citirane točke in
ne izvajajo raziskav in razvoja raziskovalno-razvojnih projektov.

16.2.

Skladno s 1. odstavkom točke 3 javnega razpisa za vse konzorcijske partnerje velja,
da je pogoj vpis v SICRIS. Konzorcijski partnerji nadalje izpolnjujejo pogoje bodisi kot
podjetje, bodisi kot raziskovalna organizacija. Vsi konzorcijski partnerji sodelujejo pri
izvajanju RR aktivnosti.
104.

Zanima me, kateri podatki pa se uporabijo za izračun dodane vrednosti? Prav tako
podatki iz konsolidiranih računovodskih izkazov s številom zaposlenih v vseh
povezanih/partnerskih podjetjih ali se v tem primeru uporabijo samo podatki za
podjetje, ki se bo dejansko prijavilo na razpis?
Na to vprašanje ste sicer že odgovorili (vprašanje 31. z dne 9. 2. 2016), kjer ste
zapisali, da se uporabijo podatki zgolj za podjetje, ki sodeluje na razpisu. Vendar bi
vas prosil za dodatno pojasnitev oz potrditev, saj vse Uredbe (2003/361/ES,
364/2004/ES in 651/2014/ES) namreč navajajo, da se za določitev podatkov v
primeru povezanih/partnerskih podjetij, tudi števila zaposlenih, uporabljajo skupni
(konsolidirani) podatki. Uporabimo tako podatke (računovodske vrednosti IN število
zaposlenih) izključno za podjetje, ki se prijavlja, ali konsolidirane podatke, ki
vključujejo tudi skupno število zaposlenih iz vseh povezanih/partnerskih podjetij?

16.2.

Pri izračunu dodane vrednosti na zaposlenega kot pogoja za sodelovanje na javnem
razpisu se uporablja podatke izključno podjetja, ki sodeluje v prijavi konzorcija.
Navedene Uredbe določajo pravila za določanje velikosti za potrebe državnih pomoči
oziroma določanja velikosti podjetja za potrebe opredelitve stopnje sofinanciranja.
105.

Zanima me, če se pri vrednostih vlaganja v RR lahko upošteva tudi naš lasten delež
sofinanciranja pri projektih, za katere smo bili sofinancirani s strani ministrstva?
Na primer: Izvajali smo raziskovalni projekt v skupni vrednosti 1 milijona €. Delež
sofinanciranja s strani ministrstva je bil 60%, se pravi smo vložili 400.000,00 EUR
lastnega denarja. Lahko teh 400.000,00 EUR upoštevamo pri vrednosti vlaganja v
raziskave in razvoj za namene tega razpisa ali ne?

16.2.

Zasebni viri v navedenem primeru se lahko uporabijo pri dokazovanju izpolnjevanja
pogoja glede vlaganja v RR.
106.

V navodilih za prijavitelje, ki so del razpisne dokumentacije za prvi javni razpis za
"RRI v verigah in mrežah vrednosti", piše, da je potrebno oblikovati strategijo za
upravljanje in zaščito znanja. V to strategijo je potrebno vključiti ukrepe za

16.2.

zagotavljanje odprtega dostopa (brezplačen dostop do spleta, kot je »zelen« ali »zlat«
model odprtega dostopa) do strokovnih pregledov znanstvenih publikacij, ki lahko
izhajajo iz projekta. Nikjer med upravičenimi stroški pa niso omenjeni stroški za
zagotavljanje odprtega dostopa, ki so pogosto nezanemarljivi (3000 EUR+). Ali to
pomeni, da se stroške za zagotavljanje odprtega dostopa umesti med posredne
stroške?
Cilj raziskovalno razvojnih aktivnosti programov je usmerjen k novim storitvam in
produktom na trgu, čemur bo prilagojen tudi načrt izkoriščanja in razširjanja rezultatov
programa. V delu, kjer bo prišlo do razširjanja, je potrebno upoštevati Nacionalno
strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji
2015-2020. Program ne predvideva posebne vrste upravičenega stroška za ta
namen.
107.

Raziskovalne organizacije se z vidika določanja stopnje sofinanciranja za potrebe
državnih pomoči obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti.
Kaj točno se smatra za gospodarsko dejavnost RO in kako točno določimo to
stopnjo? Je tukaj smiselna naveza na 8. člen Pravil o državnih pomočeh na področju
raziskovalne dejavnosti - v veljavi do 26.09.2014 (...Če raziskovalne organizacije
opravljajo gospodarsko dejavnost, kot so dajanje v najem infrastrukture, opravljanje
storitev za gospodarske družbe ali izvajanje pogodbenih raziskav,...).?

16.2.

Glej odgovor pod vprašanjem 59 b.
108.

Zanima nas ali bodo upravičeni stroški zunanjega izvajalca, ki bo skrbel za
administrativni in finančni management projekta.

16.2.

Zunanje storitve morajo biti povezane z izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta,
torej neposredno povezane z aktivnostjo raziskovanja. Pojasnilo glede planiranih
zunanjih storitev je tudi vključeno v Predstavitev programa. Za stroške
administrativnega in finančnega managementa projekta je na voljo strošek
pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
109.

Ali je potrebno ločeno priložiti dokument poslovni načrt ali zadostujejo podatki iz
prijavnega obrazca? V kolikor je potreben ločen dokument »poslovni načrt«, mora
imeti določeno predpisano strukturi?

16.2.

Ni potrebno priložiti ločen dokument poslovni načrt, zadostujejo podatki iz prijavnega
obrazca in predstavitve programa.
110.

Zanima nas stopnja sofinanciranja za raziskovalne organizacije – navajate, da se
obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti? Pri članicah
univerze je to težko določiti oziroma oceniti? Kako naj članice postopajo? Prosimo za
konkreten predlog določanja sofinanciranja?

16.2.

Glej odgovor pod vprašanjem 59 b.
111.

V zvezi z objavljenimi razpisi Verige vrednosti vas lepo prosim za podatek, kje lahko
pridobimo uradno klasifikacijo dejavnosti s podatki o dodani vrednosti/zaposlenega v
letih 2012-2014?

16.2.

Glej odgovor pri vprašanju 102.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 23. februar 2016 (odgovori 112 - 147)
Št.

Vprašanje/Odgovor

Objava

112.

Prejšnji teden smo vas spraševali o upravičenosti javnih zavodov za sodelovanje kot
konzorcijski partnerji. Odgovorili ste nam s stavkom iz razpisa. Ta stavek ima v
razpisu pri javnih raziskovalnih organizacijah opombo, ki je ne razumemo, zato nas
zanima, ali lahko v razpisu sodelujejo vsi javni zavodi, ki imajo ustanovljeno RO pri
ARRS? Prosimo za odgovor z da ali ne.

23.2.

Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki
izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti. Raziskovalna organizacija je vodena kot samostojna RO v evidencah
ARRS in ni ustanovljena po ZGD.
113.

V razpisu je navedba, da se raziskovalne organizacije z vidika določanja stopnje
sofinanciranja obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti. Edini
podatek, ki ga RO lahko izračunajo samo za gospodarsko dejavnost, je letni promet.
Bilančne vsote in števila zaposlenih se ne da oddvojiti samo za gospodarsko
dejavnost. Menimo, da bi bila za ta del potrebna bolj podrobna navodila.

23.2.

Raziskovalne organizacije morajo voditi ločeno evidenco za gospodarsko in
negospodarsko dejavnost. Za potrebe določanja stopnje sofinanciranja raziskovalne
organizacije na podlagi internih ali javnih podatkov opredelijo vrednosti prihodkov
in/ali bilančne vsote ter števila zaposlenih za gospodarsko dejavnost. Podatki morajo
biti preverljivi.
114.

V točki 6 javnega razpisa so navedeni pogoji za dodatnih 15 % sofinanciranja –
navedeno je, da se bonus doda, če je izpolnjen eden izmed pogojev pod i) ali ii). Ali to
pomeni, da če je izpolnjen pogoj i) ALI ii), vsi konzorcijski partnerji dobijo 15 %
bonusa?

23.2.

Bonus se uveljavlja za vsakega partnerja posebej na nivoju posameznega RRP.
Upošteva se tudi pravilo, da je maksimalna vrednost sofinanciranja 80%, ne glede na
velikost partnerja, raziskovalno kategorijo in bonuse.
115.

Konzorcijska pogodba
a. V 2. členu konzorcijske pogodbe piše, da je treba vstaviti poglavje o delitvi
del iz vloge. Ker poglavja s takšnim ali podobnim nazivom v vlogi nismo
našli, nas zanima, katero poglavje je tukaj mišljeno.
Osnova je točka 3.3 v obrazcu II. Predstavitve programa v razpisni dokumentaciji.
b. V 3. členu konzorcijske pogodbe je treba v tabeli navesti aktivnosti
operacije – ali se ta izraz nanaša na kakšne konkretne aktivnosti iz prijavnice
ali so tukaj mišljene aktivnosti, ki jih sami določimo znotraj posameznih RRPjev? V tem primeru je lahko ta tabela dolga tudi 2 strani.
Osnova so preglednice 3.1 a (Opis RRP-jev) v obrazcu II. Predstavitev programa v
razpisni dokumentaciji.
c. v 3. členu konzorcijske pogodbe je v tabeli tudi stolpec Znesek v EUR – ali
pravilno predvidevamo, da se tukaj vpisuje celoten znesek sredstev na
posamezno aktivnost in ne samo znesek sofinanciranja?
Da.
d. Manjkajoči podatki v 6. členu konzorcijske pogodbe se nanašajo na odobren
projekt – ali to pomeni, da jih ob podpisovanju konzorcijske pogodbe za
potrebe oddaje programa na razpis ne izpolnjujemo?
Podatke se izpolni že ob podpisu konzorcijske pogodbe.

23.2.

116.

V JR je v poglavju 6. »Shema državnih pomoči in najvišja dovoljena višina
sofinanciranja v skladu z njo« navedeno: »Raziskovalne organizacije se z vidika
določanja stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot podjetja
v delu njihove gospodarske dejavnosti.« Ali to pomeni, da RO navajajo vrednosti
kazalnikov (zaposleni, letni promet, letno bilančno vsoto) le v višini, ki se nanaša za
gospodarsko oz. tržno dejavnost?

23.2.

Da.
117.

V JR je v poglavju 3. »Pogoji razpisa« navedeno: »Šteje se, da je pogoj treh RO iz te
alineje izpolnjen, v primeru, da v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice univerze, ki
so v evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne organizacije.« Ali to
pomeni, da se tudi z vidika državnih pomoči oz. ugotavljanja velikosti podjetja članice
univerze, ki so hkrati v evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne
organizacije, obravnavajo samostojno in posledično za vsako članico univerze
vključeno v konzorcij ločeno upoštevajo podatki (zaposleni, letni promet, letna
bilančna vsota« )?

23.2.

Glej odgovor pri vprašanju 59 a.
118.

V JR je navedeno: »Predplačila morajo biti zavarovana, in sicer se kot primerno
finančno zavarovanje šteje bančna garancija za zavarovanje predplačila. Za
pridobitev predplačila mora upravičenec ob podpisu pogodbe predložiti ustrezen
instrument zavarovanja, ki se glasi na ministrstvo, in sicer do višine 110 % zneska
predplačila za predviden čas vračila predplačila oz. vsaj dva meseca po predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo, s katerim se poračunava predplačilo.« Ali se lahko
interpretacija razširi tako, da bi lahko kot ustrezen instrument zavarovanja član
konzorcija predložil tudi domicilirano menico za zavarovanje predplačila, katerega
višina ne presega 60.000 EUR?

23.2.

Skladno z določili javnega razpisa je predvidena oblika zavarovanja predplačila edino
bančna garancija za zavarovanje predplačila.
119.

V razpisni dokumentaciji je v drugi alineji v poglavju I.3. »Posledice v primeru
ugotovitve dvojnega sofinanciranja posamezne operacije« zapisano: sredstva se ne
odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel nepovratna sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije. Prijavitelji s podpisom izjave o sprejemanju
razpisnih pogojev zagotavljajo, da za isti namen niso prejeli drugih sredstev. V
primeru, ko se ugotovi, da je prijavitelj in (v primeru izbora na javnem razpisu)
prejemnik sredstev sofinanciranja, že dobili tudi druga sredstva iz državnega,
lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil
ministrstvo, ministrstvo odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno
prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije.
V 2. odstavku 36. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije je
navedeno: »Izvajanje raziskovalnih ali infrastrukturnih programov se vsebinsko lahko
dopolnjuje z izvajanjem evropskih in drugih mednarodnih projektov, kar je dovoljeno
izkazati kot njihovo sofinanciranje ob pogoju, da gre za vsebinsko povezane
raziskave, ki se dopolnjujejo, in ne za podvajanje ter da hkrati tako vsebinsko in
finančno povezovanje ni v nasprotju s pravili financerjev teh projektov.«
Ali torej lahko RO izkaže kot lastno sofinanciranje sredstva ARRS, ki jih prejema za
izvajanje raziskovalnih ali infrastrukturnih programov v primeru, ko je izpolnjen pogoj,
da gre za vsebinsko povezane raziskave, ki se dopolnjujejo, in ne za podvajanje?
Ne. Vloga na javni razpis je zaključen projekt. Pri sredstvih, ki jih mora RO zagotoviti
kot lastno udeležbo, je potrebo upoštevati, da ne pride do dvojnega financiranja.
Neposredno vsebinsko in finančno povezovanje z drugimi sredstvi iz državnega,
lokalnega ali EU proračuna v javnem razpisu ni predvideno.

23.2.

120.

V primeru, da RO lahko zagotavlja lastno sofinanciranje iz sredstev ARRS, ali mora
o tem že ob prijavi pisno obvesti ministrstvo?

23.2.

Glej odgovor pri vprašanju 119.
121.

Za Prvi sklop RRI 1 bi bilo super, če se lahko rok podaljša vsaj za 14 dni.

23.2.

Podaljšanje roka za oddajo vlog ni predvideno.
122.

»Ali sredstva ARRS, kot lastna sredstva projektnega partnerja, predstavljajo dvojno
financiranje v javnem razpisu Sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih
programov (TRL 3-6)?« Prosimo vas za jasen odgovor z da ali ne (ne pa sklicevanje
na že odgovorjeno vprašanje št. 6 oz. 26 z dne 9. 2. 2016).

23.2.

Da, uporabo namenskih sredstev za druge projekte ali programe financirane iz javnih
sredstev (kot na primer projekte in programe, ki jih financira ARRS) za zagotavljanje
lastne udeležbe na programu financiranemu preko predmetnega razpisa, bi pomenila
dvojno financiranje. Raziskovalec, na primer, ne more uveljavljati stroškov na
predmetnem razpisu, v kolikor je že polno zaposlen na drugem projektu ali programu,
financiranemu iz javnih virov. Enako velja za ostale stroške vezane na projekte in
programe, financirane iz javnih virov.
123.

Ali pri določanju velikosti podjetja velja – poleg števila zaposlenih, bilančne vsote oz.
letnega prometa – upoštevati tudi lastniško strukturo podjetja?

23.2.

Lastniška povezanost podjetij se presoja v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES
z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in s Prilogo I
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
124.

Ali so zunanji izvajalci in poraba sredstev zunanjih izvajalcev predmet nadzora MIZŠ?
Kakšna dokazila o zunanjih izvajalcih lahko zahteva MIZŠ?

23.2.

Vsi upravičeni stroški so predmet nadzora MIZŠ. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
se dokazujejo po dejanskem nastanku in plačilu. Dokazila so opredeljena v Navodilih
OU in Navodilih MIZŠ, ki je del razpisne dokumentacije. Upoštevati je potrebno tudi
določila točke 12 javnega razpisa.
125.

Ali pri stroških dela tudi za zunanje izvajalce velja standardna lestvica stroška na
enoto?

23.2.

Standardna lestvica stroška na enoto velja le za stroške dela zaposlenih pri
konzorcijskih partnerjih.
126.

Ali morajo tudi zunanji izvajalci za svoje aktivnosti imeti ustrezno pogodbo o zaposlitvi
oz. drug pravni akt za delo na operaciji ter voditi časovnico o delu na operaciji?

23.2.

Ne. Glej odgovor pri vprašanju 124.
127.

Ali obstaja pogoj, ki določa minimalno število partnerjev v posameznem raziskovalnorazvojnem projektu?

23.2.

Ne.
128.

Ali morajo vsi partnerji iz raziskovalno-razvojih programov sodelovati na vseh
raziskovalno-razvojnih projektih?

23.2.

Ne.
129.

Razpis določa pavšalno stopnjo za posredne stroške. V ta namen vas prosimo za

23.2.

pojasnila glede stroškov sredstev tretjih oseb in finančne podpore tretjim osebam in
sicer: kateri so lahko stroški sredstev, ki so jih zagotovile tretje osebe in se ne
uporabljajo v prostorih upravičenca; kakšne so lahko oblike finančnih podpor tretjim
osebam.
Skladno s pravili EKP stroški t.i. tretjih oseb v razpisu RRI v verigah in mrežah
vrednosti niso predvideni.
130.

Zanima me, če so podjetja registrirana z glavno dejavnostjo po SKD A.02
(gozdarstvo) upravičena do sodelovanja na razpisu RRI na MIZŠ? Kako vpliva pogoj
v točki 2.a in 2.b na strani 7?

23.2.

Iz pravil državnih pomoči izhaja, da je financiranje določenih dejavnosti izvzeto iz
določb Uredbe št. 651/2014. Gre za splošne izločitvene pogoje v okviru pravil
državnih pomoči, in ne za področja definirana po S4. Med te dejavnosti sodi tudi
"predelava in trženje kmetijskih proizvodov", vendar je izločitven pogoj po Uredbi št.
651/2014 vsebinsko točno opredeljen, ter tudi omejen na točno določene primere: je
znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; ali kadar je
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Po javnem razpisu ni predvideno, da bi se navedeno financiralo, sofinancira se
raziskave in razvoj. Razpisni pogoj izpostavlja dejstvo, da v kolikor bi določen partner
želel v projektu sodelovati in biti sofinanciran za dejavnost predelave in trženja
kmetijskih proizvodov, kot jih pojmuje Uredba št. 651/2014, to ni predmet
sofinanciranja javnega razpisa oziroma ni dovoljeno.
131.

Šele v 2015 smo formalno vzpostavili RR skupino pri ARRS, pred tem je bila
neformalna. Tam so nastajali različni stroški povezani z raziskavami in razvojem
(RR): stroški dela, materialni stroški in zunanje storitve. Zunanje RR storitve lahko
dokazujemo s pogodbami, nekatere samo s fakturami. Vprašanja: (1) Veljajo tudi le
fakture? (2) Veljajo stroški dela raziskovalcev in razvojnikov? Če da, kakšna dokazila
so potrebna? (3) Veljajo materialni stroški za potrebe RR? Če da, kakšna dokazila?

23.2.

Vlaganje v RR se lahko dokazuje zgolj z dokazili opredeljenimi v točki 3 javnega
razpisa.
132.

Zanima me ali so postavljene kakšne zgornje omejitve pri številu članov konzorcija?
Ali imate kakšna priporočila do katere številke je smiselno oblikovati konzorcij.
V kolikor bo konzorcij preštevilčen se bodo najverjetneje pojavljaje težave pri
upravljanju konzorcija (vsaj po mojih izkušnjah je tako, da v kolikor je prevelik
konzorcij je uspešnost le-tega nižja, saj se preveč energije/časa porabi za
usklajevanje in sestankovanje).
Ali bi lahko govorili o priporočenem številu organizacij znotraj konzorcija npr. do 10,
mogoče 15?

23.2.

Število konzorcijskih partnerjev je odločitev konzorcija. Se pa pri ocenjevanju
upošteva kvaliteta konzorcija, kar pomeni povezovanje partnerjev, sinergije, načrt
učinkovitega upravljanja, komunikacije, reševanja problemov.
133.

Ali lahko v programih kot partnerji sodelujejo podjetja brez sofinanciranja, torej s 100
% lastnim vložkom, ker so ključna za izvedbo programov? Če da, ali jih umestimo na
seznam partnerjev ali jih samo navedemo v predstavitvi programa?

23.2.

Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz točke 3 javnega razpisa. Drugi
potencialni sodelujoči na programu se lahko vključijo preko storitev zunanjih
izvajalcev.
134.

Število partnerjev v RRI v verigah in mrežah vrednosti je omejeno navzdol, kaj pa
navzgor? Koliko partnerjev se pričakuje v enem konzorciju in koliko projektov v enem
programu?

23.2.

Število partnerjev navzgor ni omejeno. Glej tudi odgovor pod številko 132.
135.

Ali morajo biti programi vezani na organizirajoče se SRIPe, za katere razpis se
pripravlja kasneje letos ali izbor SRIPov in RRI poteka neodvisno?

23.2.

Izbor SRIPov in Razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti potekata neodvisno.
136.

Ali lahko točno specifirate osebje, ki lahko izvaja RR aktivnosti. Kdo točno se razume
kot raziskovalec in kdo kot strokovni in tehnični sodelavec - katere pogoje glede
izobrazbe, referenc, izkušenj, ... morajo izpolnjevati raziskovalci in katere strokovni in
tehnični sodelavci.

23.2.

Glej odgovor pri vprašanju 30.
137.

Ali je za 15% višje sofinanciranje potrebno izpolnjevati pogoj enega izmed pogojev
znotraj posameznega projekta, ali je mišljeno na ravni celotnega konzorcija
(programa)?

23.2.

Bonus je potrebno izpolnjevati na nivoju posameznega RR projekta.
138.

Ali lahko partner (ki ima več poslovnih enot) aktivnosti izvaja na različnih lokacijah
glede na zmogljivosti in kako to opredelimo v prijavnih obrazcih?

23.2.

Skladno s točko 2.4 javnega razpisa se partner mora opredeliti za eno izmed dveh
kohezijskih regij. Sredstva za izvajanje RR aktivnosti se dodelijo glede na izbrano
kohezijsko regijo.
139.

Sredstva se nakazujejo na TRR koordinatorja, on pa glede na konzorcijsko pogodbo
denar razdeli naprej med partnerje?

23.2.

Tako je.
140.

Ali se lahko tekom izvedbe aktivnosti posamezni partner v projektu iz utemeljenih
razlogov zamenja?

23.2.

Konzorcij se po opravljenem izboru ne sme spreminjati.
141.

Kako je v primeru, da posamezni partner krši določila iz pogodbe – ali mora sredstva
vračati vodilni partner ali odgovarja direktno posamezni konzorcijski partner. V
konzorcijski pogodbi je namreč navedeno, da vodilni partner v prvi vrsti odgovarja
ministrstvu, ostali pa solidarno.

23.2.

Glej odgovor pri vprašanju 93.
142.

Kako je glede podjetja v težavah. Iz Uredbe ni čisto jasno. Prosim, če potrdite ali je
razumljeno pravilno: - za delniške družbe velja, da podjetje ki ima izgubo in
prenešeno izgubo večjo od osnovnega kapitala + rezerve iz dobička ne sme znašati
več kot ½? - Piše, da podjetje, ki ni MSP in katero je veljalo, da je knjigovodsko
razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom bilo večje od 7,5 in razmerje med
dobičkom pred obrestmi, davki in amortizacijo ter obrestnim pokritjem je nižje od 1. ali
nam lahko to razložite na primeru. Imamo primer delniške družbe, kjer je: tekoča
izguba 400 enot, osnovni kapital je 22.000 enot, rezerve iz dobička so 19.000 enot, s
tem, ko je prenešena izguba preteklih let 12.000 enot. A je to podjetje v težavah?

23.2.

Na podlagi posredovanih vzorčnih kriterijev ni mogoče podati končnega odgovora.
Podjetje mora samo presoditi ali sodi med podjetja v težavah in pri tem upoštevati vse
kriterije skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
143.

Ali lahko znotraj enega projekta izvajamo aktivnosti TRL 3, TRL 4, TRL 5 in TRL 6?

23.2.

Ali so znotraj enega projekta dovoljene le industrijske raziskave ali le eksperimentalni
razvoj (kot je možno razbrati iz vašega odgovora na vprašanje št. 77)?
Znotraj enega RR projekta je dovoljena ena raziskovalna kategorija: ali industrijska
raziskava ali eksperimentalen razvoj. Glede na izbrano raziskovalno kategorijo se
določi stopnja sofinanciranja na ravni RR projekta.
144.

Ali so upravičene aktivnosti partnerja, kateri za izvedbo projekta razvija opremo, ki je
nujno potrebna za dokončanje aktivnosti v projektu?

23.2.

Sklepamo, da se vprašanje ne navezuje na nakup opreme, pač pa na aktivnosti
izdelave opreme konzorcijskega partnerja. Če aktivnost izdelave opreme, ki jo nato
uporabi za dokončanje aktivnosti projektu, sodijo v RRD oziroma na lestvico TRL3-6,
je aktivnost lahko upravičena.
145.

Ali se pri vrednostih vlaganja v RR lahko upošteva tudi vlaganja podjetja v razvoj
izdelkov, ki so bila izvajana in vodena kot interni projekti v skladu z ISO 9001, tudi v
primeru, da jih nismo prijavili kot davčno olajšavo na FURS? Katera dokazila
zadoščajo v tem primeru?

23.2.

Glej odgovore pri vprašanjih 52a in 131.
146.

Pri 3. točki je pri omejitvah za partnerje konzorcija v 2. točki navedeno: V konzorciju z
vidika prejemnikov državnih pomoči ne smejo sodelovati partnerji, ki so dejavni v
naslednjih sektorjih dejavnosti:
a. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je znesek pomoči določen na
podlagi cene/količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oz. zadevnega
podjetja;
b. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je pomoč pogojena z delnim
ali celotnim prenosom na primarne proizvajalce.
Medtem ko je med prednostna področja uvrščena trajnostna pridelava hrane. Kaj
pravzaprav pomeni v tem primeru ali je vlagatelj, katerega dejavnost je predelava
hrane, potem avtomatično izločen iz javnega razpisa, ali je potrebno zgoraj navedeno
določilo
razlagati
drugače?
Vljudno
vas
prosimo
za
pojasnilo.
V istem sklopu sta tudi naslednji določbi: državna pomoč ni namenjena dejavnostim,
povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; ukrep državne pomoči ni
pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
Iz teh dveh določb si ne znamo razložiti prav, ker se nam zdita sami po sebi med
seboj v nasprotju, zato vas vljudno prosimo za razlago.

23.2.

Glej odgovor pri vprašanju 130.
147.

Za določitev višine stopnje sofinanciranja raziskovalne organizacije velja, da se
obravnava
kot
podjetje
v
delu
njihove
gospodarske
dejavnosti.
Kako se pri tem upošteva kriterij števila zaposlenih? Na primer: RO ima
skupaj 30 milijonov EUR prihodkov, od tega 10% iz gospodarske dejavnosti,
skupaj ima 700 zaposlenih. Glede na prihodke iz gospodarske dejavnosti
bi sodila med malo podjetje. Kaj pa glede na število zaposlenih?

23.2.

Tudi pri kriteriju zaposlenih je potrebno opredeliti število zaposlenih v okviru
gospodarske dejavnosti.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 3. marec 2016 (odgovori 148 - 160)
Št.
148.

Vprašanje/Odgovor
Vlaganja v raziskave in razvoj se lahko izkažejo na naslednje načine: S prijavljenimi

Objava
3.3.

davčnimi olajšavami za vlaganje v raziskave in razvoj na FURS; S pogodbami za
izvajanje raziskovalno razvojnih projektov v obdobju koledarskih let od 2012-2014. Ali
kot pogodbe iz druge alinee za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov veljajo tudi
pogodbe s TIA oz. SPIRITOM za raziskovalce?
Skladno z odgovorom pri vprašanju 105 se lahko v primeru pogodb o sofinanciranju
kot dokazilo o vlaganju v RR upoštevajo vloženi zasebni viri.
149.

Iz
vašega
odgovora
št.
91
razumemo,
da
partnerji
konzorcija
skupaj
pripravijo
bančno
garancijo
za
predplačilo,
kjer
vsak
garantira za svoj del predplačila v skupni garanciji. Ali je v takšnem primeru obvezno,
da se vsi partnerji v konzorciju odločijo, da želijo predplačilo in s tem potrebujejo
bančno garancijo? Je dovoljeno, da samo en del partnerjev konzorcija zaprosi za
predplačilo, kar bi bilo tudi razvidno iz dokumentacije?

3.3.

Partnerji konzorcija se ne obravnavajo ločeno. Mišljeno je, da konzorcij skupaj zbere
garancije v vrednosti 110% predplačila za celoten konzorcij. Konzorcij se obravnava
kot celota in skupaj se odloči za vrednost predplačila, ki je lahko tudi nižja od 30%
vrednosti javnega sofinanciranja.
150.

Ali je prijavitelj konzorcija lahko tudi tisti dovoljeni partner konzorcija, ki izjemoma ne
izpolnjuje pogojev, je pa ključnega pomena za konzorcij.

3.3.

Lahko.
151.

Vprašanje se nanaša na izračun dodane vrednosti na zaposlenega. Pri izračunu smo
upoštevali navodila Ministrstva: (AOP126-AOP128-AOP148) / AOP188.
V našem podjetju imamo tudi agencijske delavce, ki jih v ta izračun ne vključujemo,
saj se knjižijo pod storitev. Zanima me ali pravilno računamo dodano vrednost?

3.3.

Izračun dodane vrednosti na zaposlenega temelji na AOP oznakah v obrazcu
»Podatki iz izkaza poslovnega izida«, ki se prijavi AJPES.
152.

Prosimo vas za informacijo, kako je z bančnimi garancijami. Ali je potrebno predložiti
bančne garancije za financiranje celotnega projekta? Če so potrebne, ali jih morajo
predložiti vsi partnerji v konzorciju ali samo prijavitelj oziroma vsak za svoj del
financiranja?

3.3.

Predplačilo lahko znaša tudi manj kot 30% celotnega predvidenega sofinanciranja
programa. Glej tudi odgovor pri vprašanju 149.
153.

Ali lahko podjetje izpolnjuje pogoje za vlaganje v raziskave preko predložitve direktnih
pogodb, ki dokazujejo, da je za podjetje raziskavo opravil zunanji pogodbeni partner?

3.3.

Lahko.
154.

Ali je lahko koordinator programa tudi zavod?

3.3.

Koordinator je eden izmed konzorcijskih partnerjev v konzorciju. Odločitev o tem kdo
je koordinator, je prepuščena v celoti dogovoru znotraj konzorcija, kakor je konzorciju
prepuščen tudi način financiranja in organizacije dela koordinatorja.
155.

Ali lahko podjetje sodeluje v dveh prijavah, in sicer v eni kot nosilec in v drugi kot
koordinator.
Glede sodelovanja v več konzorcijih ni omejitev, pri čemer pa je potrebno upoštevati
določila razpisa, da ISTI konzorcij ne sme prijaviti več kot ene vloge. V kolikor gre za
različne partnerje za sodelovanje v več konzorcijih ni omejitev. Pomembno je, da bo
iz vlog razvidno, da je izvedba načrtovanega dela realna in izvedljiva – partner ima
kapacitete/sposobnost/kredibilnost izvesti vse obljubljene aktivnosti iz vlog.

3.3.

156.

Preglednica 4.1a: Katero število zaposlenih se vpiše v 4.kolono (po stanju na dan
prijave oz. zadnji dan v mesecu pred prijavo ali po stanju na zadnji dan preteklega
leta ali podatek iz AOP 188 za preteklo leto)?

3.3.

Število zaposlenih se navede za povprečje preteklega leta, to je v letu 2015.
157.

Analogno k vprašanju 156 se pojavlja vprašanje glede zaposlenih v RR, katero število
se vpiše v 5 kolono?

3.3.

Število zaposlenih v RR se navede za povprečje preteklega leta, to je v letu 2015.
158.

Dodana vrednost na zaposlenega v € 2012-2014: Pri preverjanju naše dodane
vrednosti na zaposlenega smo ugotovili, da smo pri izpolnjevanju podatka pod AOP
188 v zaključnih računih le-tega izpolnili narobe. V naš izračun AOP 188 pa se je
prikradla napaka in v izračunu števila zaposlenih smo upoštevali tudi tiste ure, ki so
bile refundirane, torej izplačane iz drugih virov. Napako v Ajpesu bomo za leto 2014
popravili ob oddaji zaključnega računa za leto 2015, ki pa bo na straneh Ajpesa
objavljen šele poleti 2016.

3.3.

V vlogi posredujte tudi pojasnilo o napaki, podpisano s strani odgovorne osebe ter
dokazilo o zahtevi za popravek na Ajpes. V primeru izbora se posreduje tudi končen
popravek.
159.

Delež prodaje na tujih trgih v % za leta 2012-2014: Zanima nas ali se pri izračunu
tega deleža upošteva prodaja na tujih trgih (AOP 115 + AOP 118) v primerjavi s
čistimi prihodki od prodaje (AOP 110) ali v primerjavi s prihodki iz poslovanja oz.
kosmatim donosom od poslovanja (AOP 126) iz Podatkov izkaza poslovnega izida.

3.3.

Metodologija izračuna deleža prodaje na tujih trgih v % je: ((AOP115 + AOP118) /
AOP110) x 100.
160.

Ali lahko v RRI programih iz razpisa S4 sodelujejo bolnice in zdravstveni domovi?

3.3.

Lahko, če izpolnjujejo pogoje za RO skladno s 3. točko javnega razpisa.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 8. marec 2016 (odgovori 161 - 204)
Št.
161.

Vprašanje/Odgovor
Ali se za Univerzo za določanje deleža stopnje financiranja lahko upoštevajo ločeni
podračuni posameznih fakultet in ne davčna številka?

Objava
8.3.

Skladno z odgovorom pri vprašanju 59a se osnovna raven presoja z vidika
nastopanja v pravnem prometu. Če iz ustanovitvenih aktov izhaja, da lahko fakulteta
nastopa v pravnem prometu v primeru gospodarske dejavnosti v svojem lastnem
imenu in za svoj račun in ima svojo matično številko, je to dovolj za opredelitev kot
prejemnika državnih pomoči in za določanje deleža stopnje sofinanciranja.
162.

Do katere višine lahko posamezna fakulteta zaprosi za sredstva? Ali je to toliko,
kolikor je pridobila sredstev na tržni dejavnosti v letih 2012+2013+2014 (kot velja za
podjetja)?

8.3.

Pogoj glede dokazovanja vlaganj RR je relevanten le za podjetja.
163.

Ali lahko z isto maksimalno višino zaprošenih sredstev ista fakulteta nastopa v več
konzorcijih, tako kot tudi podjetja?

8.3.

Glej odgovor pri vprašanju 162.
164.

Kateri zaposleni v RO se upoštevajo pri izračunu ali gre za malo ali srednje podjetje?
Ali so to vsi raziskovalci, pedagogi vključno s čistilkami, vratarji, hišniki…, ali so to
izključno raziskovalci, ki so neposredno sodelovali pri tržnih projektih oz. tržni
dejavnosti?

8.3.

RO se lahko opre na že obstoječe evidence in sodila glede izvajanja dejavnosti za trg.
Na primer skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja morajo
posredni proračunski uporabniki že poročati med drugim tudi o zaposlenih v okviru
delovanja na trgu (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu).
165.

V podjetju imamo sledeč problem. Trenutno ne dosegamo kriterija bruto dodane
vrednosti na zaposlenega v primerjavi s povprečjem dejavnosti v RS (problematika
razpisa »RRI v verigah in mrežah vrednosti«) za našo glavno dejavnost M71 in leta
2012, 2013 in 2014. Katera leta preseganja bruto dodane vrednosti podjetja napram
povprečju dejavnosti se gleda v JR »RRI v verigah in mrežah vrednosti« (npr. 2012,
1203, 2014 ...)? Če v kratkem zamenjamo glavno dejavnost z M71.129 v C33.200
oziroma v C28.990, a bi s tem dosegli kriterij bruto dodane vrednosti na
zaposlenega? Ali pa se primerja za 2012, 2013 in 2014 takratna glavna dejavnost
podjetja?

8.3.

Upošteva se glavna dejavnost podjetja v obdobju, ko se preverja pogoj.
166.

Ali lahko za predplačilo zaprosi le eden izmed partnerjev izključno za svoje aktivnosti?

8.3.

Glej odgovor pri vprašanju 149.
167.

Ali je omejitev 20% za zunanje izvajalce določena na ravni programa ali določilo velja
za vsak posamezni RRP?

8.3.

Omejitev 20% za zunanje izvajalce velja na ravni programa.
168.

Glede na to, da se mora partner opredeliti, v kateri kohezijski regiji bo izvajal
aktivnosti nas zanima naslednje – so za posameznega partnerja upravičene
aktivnosti, ki jih opravlja pri drugem partnerju (zaradi komplementarnosti znanja in
opreme) ali morajo aktivnosti izvajati izključno v svojih poslovnih prostorih, da so le te
upravičene?

8.3.

Partner v okviru poslovanja na v vlogi definirani lokaciji v izbrani Kohezijski regiji
zagotovi izvajanje RR aktivnosti.
169.

Vezano na odgovor pri vprašanju št. 22; torej stroškov plač ni potrebno voditi na
ločenem stroškovnem mestu? Tako razumemo vaš odgovor, da se le-teh ne preverja.

8.3.

Upravičenci vzpostavijo ločeno računovodsko spremljanje izdatkov operacije na
posebnem stroškovnem mestu ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v
zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev; navedeno ne velja za
poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bodo upravičenci dolžni
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
170.

Fakulteta je financirana iz državnega proračuna – oseba, ki je na fakulteti zaposlena
za polni delovni čas, lahko določen obseg svojega delovnika porabi za pedagoško
delo, del za raziskovalno delo, idr. V kolikor obseg ur za raziskovalno delo nameni
RRP v okviru tega razpisa, so te ure upravičene do sofinanciranja, razlika pa šteje kot
lastni vložek? (torej plača zaposlenega, ki je financirana iz državnega proračuna –ne
iz ARRS ali kakšnega drugega javnega razpisa)

8.3.

Ne. Predmet sofinanciranja je raziskovalna dejavnost. Upravičeni stroški so vezani na
stroške raziskovanja in v okviru teh stroškov zagotavljajo partnerji lastno udeležbo.
171.

Ali so vmesna poročila in končno poročilo projekta javno objavljeni?

8.3.

Ministrstvo bo ravnalo skladno z navodili EK, navodili OU in veljavno zakonodajo.
172.

V razpisu je navedeno, da je potrebno označiti zaupnost podatkov, ne sme pa se to
nanašati na celotno vlogo. Ali je določeno katere dele lahko označimo kot poslovno
skrivnost in katere ne?

8.3.

Partnerji morajo v vlogi skladno z veljavno zakonodajo opredeliti (označiti)
dokumente, informacije, pretekla znanja in informacije, ki so predmet zaveze za
varovanje poslovne skrivnosti ter pogoje za njihovo uporabo. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
173.

Ali je potrebno zunanje izvajalce poimensko navajati že v času prijave?

8.3.

Ne. Predvideti je potrebno vsebino in količino raziskav oziroma dela, ki bo
zagotovljeno preko storitev izvajalcev zunanjih storitev.
174.

Je potrebno kasneje ob izstavljanju zahtevkov predložiti tudi pogodbo z zunanjim
izvajalcem, ki mora biti sklenjena za projekt (npr. če zunanji izvajalec že posluje s
prijaviteljem na podlagi že predhodno sklenjene dolgoročne pogodbe o sodelovanju)

8.3.

Dokazila za stroške zunanjih storitev se prilagajo skladno z Navodili OU in Navodili
MIZŠ. To pomeni, da se ob dokazovanju upravičenosti stroškov storitev zunanjih
izvajalcev predložijo tudi pravne podlage za te storitve.
175.

Pri navajanju kadra (odsek 4) je potrebno poimensko napisati samo ključno osebje?

8.3.

Tako je.
176.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale, je potrebno v vlogi že dodeliti konkretnim osebam ali je
dovolj, če na aktivnost napišemo npr. samo podatke o številu FTE?

8.3.

Skladno z obrazci je pri aktivnostih RRP dovolj navedba predvidene količine
opravljenega dela s strani posameznega partnerja.
177.

Do kolikšne mere je lahko določeno podjetje, ki nastopa kot zunanji izvajalec,
lastniško povezano s podjetjem iz gospodarstva, ki v konzorciju sodeluje kot partner?

8.3.

Javni razpis ne omejuje izvajalcev zunanjih storitev z vidika povezanosti med
partnerji, potrebno pa je zagotoviti upoštevanje načela gospodarnosti ter pravila
javnega naročanja, v kolikor je to relevantno.
178.

V navodilih na strani 6 je navedeno, da se raziskovalne organizacije z vidika
določanja stopnje sofinanciranja obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske
dejavnosti. Kriterij za določanje pri podjetju je celoten letni promet vključno z letno
bilančno vsoto in številom zaposlenih. Kako naj se uvrsti v kriterij definicije podjetja
raziskovalna organizacija, ki ima več kot 700 zaposlenih, skupna bilančna vsota
presega kriterij srednjega podjetja, medtem ko letni (skupni) promet ne presega 30
mio EUR. Glede dela gospodarske dejavnosti ta ne presega npr. 1 mio EUR. Glede
na vse navedeno nas zanima, kateri kriterij je ustrezen.

8.3.

Glej odgovore pri vprašanjih 59b, 113, 116 in 164.
179.

Kakšen časovni okvir naj raziskovalne organizacije (RO) zajamejo pri določanju

8.3.

podatkov za svojo gospodarsko dejavnost? Ali bi podatki za celotno leto 2015
zadostovali? Poleg tega nas zanima, če je dopustno, da število zaposlenih za
gospodarsko dejavnost določimo s povprečnim letnim številom FTE-jev raziskovalcev
(npr. za celotno leto 2015), ki so bili na RO zaposleni na podlagi gospodarske
dejavnosti RO?
Osnova za določanje obsega gospodarske dejavnosti RO je koledarsko leto. Število
zaposlenih za gospodarsko dejavnost je izraženo v številu letnih delovnih enot.
180.

V odgovoru na vprašanje št. 58 navajate, da morajo biti RRP-ji vsebinsko ločeni
projekti. V odgovoru na vprašanje št. 143 pa navajate, da je znotraj posameznega
RRP dovoljena ena raziskovalna kategorije (industrijske raziskave ali eksperimentalni
razvoj). Po našem mnenju gre tukaj lahko za kontradiktornost v odgovorih. Če želimo,
da je posamezen RRP vsebinsko zaključena celota, bi moral pokriti vse TRL stopnje
od 3 do 6. V nasprotnem primeru bodo RRP-ji bolj delovni sklopi kot pa vsebinsko
ločeni projekti. Želeli bi poudariti, da iz tabele »Delež sofinanciranja po RRP« nam
prijaviteljem ni samoumevno, da lahko posamezen RRP pokriva samo industrijske
raziskave ali samo eksperimentalni razvoj, saj se da delež sofinanciranja na nivoju
RRP tudi preračunati glede na uvrščenost posameznih aktivnosti v ind. raziskave in
eksp. razvoj. Naj se torej ravnamo po odgovoru na vprašanje 143 ali 58? Če želimo
pripraviti vsebinsko zaključene RRP jih namreč nikakor ne moremo razbijati na 3-4 in
5-6.

8.3.

V Navodilih prijaviteljem je na strani 8 zapisano, da je v preglednici »Delež
sofinanciranja po RRP« stopnja sofinanciranja v okviru raziskovalno-razvojnih
projektov odvisna od faze vsakega posameznega RR projekta (industrijske raziskave
ali eksperimentalni razvoj). Zaradi navezave na različne stopnje sofinanciranja
vezano na različne kategorije raziskav, je lahko RRP navezan le na industrijsko
raziskavo ali eksperimentalen razvoj. Iz razlogov navedenih v vprašanju, lahko
uporabite zaporedno številčenje dveh RRP, ki si sledita glede na TRL (na primer
RRP1 pomeni fazo ind.raziskave TRL3-4, RRP 2 pomeni fazo eksp.razvoja TRL 5-6).
181.

V razpisni dokumentaciji je naveden pogoj za prijavitelje in partnerje konzorcija, in
sicer, da nimajo neporavnanih obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje
obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom. Zanima nas, ali se kot neporavnana obveznost do države šteje
obveznost prijavitelja oziroma partnerja konzorcija do države, katere obstoj (in
morebitna višina) sta sporna in je obstoj (in morebitna višina) obveznosti predmet
pravdnega postopka, ki je še v teku?

8.3.

V vprašanju naveden pogoj javnega razpisa pomeni, da ni potrebno, da bi o obstoju
obveznosti do države odločilo sodišče (odločitev o tožbi, ipd.), da bi bila terjatev
upravičena. Če torej obstaja kakršnakoli obveznost do države, tak prijavitelj ali partner
konzorcija navedenega pogoja ne izpolnjuje.
182.

Iz 3. točke RRI razpisa ni jasno razvidno, če se na razpis lahko prijavijo javna
podjetja, torej d. o. o., ki je javno podjetje. Namreč smo komunalno podjetje, ki ga je
ustanovilo več občin. Sicer imamo pri ARRS registrirano RR skupino in izvajamo RR
dejavnost. Skratka, smo lahko prijavitelj ali član konzorcija, če smo d. o. o., vendar
javno podjetje, ustanoviteljice oz. družbenice pa so občine? (ponovno – že 16.2.)

8.3.

Ni omejitve pri podjetjih z vidika, kdo je ustanovitelj oziroma ali so javna ali zasebna.
183.

JRO morajo prispevati lastna sredstva, medtem ko je prepovedano dvojno
financiranje (torej ne moremo uporabiti ARRS sredstva ali sredstva iz EU razpisov).
Lahko pa uporabimo tržna sredstva, čeprav so tudi ta namenska? Namreč, JRO tudi
tržna sredstva pridobimo iz projektov za industrijo, torej se kot taka smatrajo kot
namenska. Prosim za odgovor z da ali ne.
V primeru, da iz namenskih sredstev za projekt za industrijo nastanejo prihodki (tržni

8.3.

prihodki), kot taki ustrezajo naravi virov, ki se zahteva za lastno udeležbo.

184.

Pogodba z izvajalcem za raziskovalno aktivnost predstavlja dokazilo za naše vlaganje
v RR. Kaj se smatra za obdobje pogodbe, datum podpisa, dejansko izvajanje ali
datum plačila pogodbe? Ali pri pogodbah, ki trajajo daljše časovno obdobje, torej je
del obdobja tudi izven leta 2012 do 2014 (v primeru, ko v pogodbi ni določen razpored
financiranja po letih), izračunamo vrednost, ki jo lahko uveljavljamo sorazmerno glede
na
število
let
ali
vrednost
določimo
na
kak
drug
način?
Kako boste preverili upravičenost pogodb, ki jih predložijo prijavitelji? Na podlagi
katerega kriterija boste ocenili ali gre res za raziskovalno dejavnost/projekt ali ne, saj
v pogodbah aktivnosti večinoma niso navedene?

8.3.

Za obdobje pogodbe je relevanten datum plačil po pogodbi (to so datumi vlaganj v
RR). Za pogodbe, katerih trajanje je tudi izven koledarskih let od vključno 2012 do
vključno 2014, morajo podjetja predložiti dokumente, ki jih bo parafirala odgovorna
oseba podjetja (npr. izpise iz stroškovnih mest, fakture) iz katerih bo nedvoumno
razvidno, koliko je podjetje vlagalo po pogodbi v posameznih koledarskih letih 2012,
2013 in 2014. Iz pogodbe (oz. iz prilog k pogodbi) morajo biti razvidne RR aktivnosti.
185.

Lasten delež vložka v sofinanciranih projektih, tako slovenskih kot tudi evropskih, je
prav tako vlaganje podjetja v RR in ga lahko uveljavljamo. Ali sem vas glede tega
pravilno razumel? Kot pri prejšnjem vprašanju me zanima: Kako razdeliti pogodbeni
znesek lastnega vlaganja na pogodbah, ki trajajo več let in del obdobja zapade izven
upravičenega obdobja za ta razpis. Na primer: projekt se je začel leta 2010 in je trajal
do 2013. Kako tako pogodbo uveljaviti in kako določiti višino zneska, za določeno
koledarsko leto, saj je v pogodbah večinoma določen znesek in termin zahtevka in ne
obdobje, kdaj je strošek nastal? Na kakšen način boste preverili upravičenost pogodb,
ki jih predložijo prijavitelji? Ali zadošča dejstvo, da je v razpisu ali pogodbi zapisano,
da gre za raziskovalno-razvojno aktivnost? Ali so projekti KROP na primer
raziskovalno-razvojni projekti?

8.3.

Glej odgovor pri vprašanju 184.
186.

Pogodbe, ki jih bomo oddali z razpisno dokumentacijo, presegajo obdobje upravičenih
let, zaradi česar bomo primorani pripraviti natančen izračun zneska lastnega vlaganja
v RR za posamezno pogodbo. Ali sem vas pravilno razumel, da moramo izračun
priložiti razpisni dokumentaciji in ga mora podpisati odgovorna oseba podjetja?

8.3.

Glej odgovor pri vprašanju 184.
187.

Ko smo se pogovarjali glede zgoraj omenjene točke 3, se mi poraja vprašanje, zakaj
ne moremo enako storiti tudi z davčnimi olajšavami? Davčne olajšave imamo uradno
prijavljene na FURS za poslovno obdobje (1.4. - 31.3.), na podjetju so tudi vsi
elaborati z vsemi dokazili (časovnice po mesecih za vse stroške). Ali bi lahko, po
logiki odgovora na vprašanje 3, tudi tukaj ročno preračunali znesek in napišemo
izjavo, koliko je bilo vložka v katerem mesecu oziroma letu (razporejeno po
koledarskem letu), ki jo podpiše odgovorna oseba podjetja? To lahko potem tudi
preverite na sedežu podjetja s kontrolo elaboratov/časovnic, če je potrebno. Po
poteku bi bilo to identično kot ročno preračunavanje zneskov po obdobjih pri
pogodbah, ki se raztezajo tudi izven upravičenega obdobja.

8.3.

V zvezi z davčnimi olajšavami lahko podjetja, katerih poslovno leto se ne ujema s
koledarskim, vlogi na razpis priložijo davčne olajšave za poslovni leti 2012/2013 in
2013/2014. Za manjkajoči del (npr. za prvi kvartal 2012 in/ali zadnje tri kvartale leta
2014 v kolikor imajo poslovno leto od aprila do aprila) pa lahko priložijo pogodbe za
izvajanje RR projektov.
188.

Pri preverjanju pogoja za dodano vrednost imamo specifično vprašanje, ki je
posledica napake zunanjega računovodskega servisa pri izračunu števila zaposlenih

8.3.

za naše podjetje, ki se uporablja za izračun dodane vrednosti na zaposlenega v
preteklih letih. Po pravilnem izračunu dodane vrednosti, naše podjetje presega
povprečje dejavnosti, ter tako izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem razpisu. Žal
pa bo popravek v uradnih evidencah razviden šele poleti, ko bo AJPES popravke za
leto 2014 objavil skupaj s podatki o poslovanju podjetij za leto 2015. Kako lahko
označimo, da so vneseni podatki pridobljeni na podlagi lastnega izračuna; tako da
podjetje ne bo izpadlo pri morebitnem rutinskem preverjanju uspešnosti poslovanja na
podlagi napačnih podatkov v javnih evidencah?
Glej odgovor pri vprašanju 158.
189.

Glede dokazil o preteklih vlaganjih v razvojno raziskovalno dejavnost me zanima, ali
se kot ustrezna dokazila (npr. namesto pogodb) upoštevajo tudi računi, ki so vezani
na razvojno raziskovalno delo - npr. računi za različne analize, testiranja, svetovanja
itd.

8.3.

Glej odgovor pri vprašanju 131.
190.

Glede na to, da je prijavitelj lahko le konzorcij, ki šteje 7 ali več članov, je za izvedbo
projekta potrebna precejšnja koordinacija med samimi partnerji. Ali je FTE za
koordinacijo upravičen strošek? Se ura koordinatorja šteje enako kot ura
raziskovalca? Ter ali je procentualno predvideno, koliko koordinacije je potrebno
glede na obseg projekta?

8.3.

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela je vezana na izvajanje RR
aktivnosti. Za administracijo in koordinacijo so na voljo stroški pavšalnega financiranja
za posredne stroške.
191.

Če dobro vidimo, se na obrazce v razpisni dokumentaciji podpisuje samo prijavitelj?
Partnerji se ne podpisujejo na nič drugega kot na konzorcijsko pogodbo?

8.3.

Partnerji podpišejo konzorcijsko pogodbo ter druga dokazila, ki se vežejo zgolj na
posameznega konzorcijskega partnerja.
192.

Glede dodatnega bonusa pri stopnji sofinanciranja je ena od možnosti ta, da nosi
raziskovalna organizacija vsaj 10 % upravičenih stroškov. Ali pravilno razumemo, da
to pomeni, da v sklopu vsakega RRP, ki bi imel tak bonus, zasebni partnerji imajo
manj kot 90 % stroškov, raziskovalne organizacije pa skupaj več kot 10 % stroškov?
Seveda ob upoštevanju, da je izpolnjen tudi drug pogoj javnosti objav. Skratka RRP z
<90%/>10% deležem stroškov med industrijskimi in raziskovalnimi partnerji dobi tak
bonus?

8.3.

Tako je.
193.

Dokazila za pretekla vlaganja v RRI: na info dnevu je bilo rečeno, da se upoštevajo 3
opcije. 1. Dokazila za davčne olajšave. 2. Pogodbe o sofinanciranih projektih (samo
vrednost lastnih sredstev) in 3. pogodbe, ki izkazujejo, da je podjetje kupilo neko
razvojno storitev/izdelek na trgu. Za točko 3 me zanima natančnejša opredelitev. Ali
so upoštevane samo pogodbe z javnimi raziskovalnimi organizacijami? Ali so
upoštevane tudi pogodbe z zasebnimi raziskovalnimi organizacijami? Ali so
upoštevane tudi pogodbe s podjetji, ki nimajo registrirane razvojne skupine? Ali so
upoštevane tudi pogodbe, ki nimajo eksplicitno navedeno, da gre za razvojne
namene? Npr. podjetje je dalo pogodbeniku testirat nek material, ki ga samo razvija.
V pogodbi o izvedbi testa je navedeno samo to, torej "testiranje materiala na xy".
Nikjer pa ni navedeno, da gre za material, ki je razvojno delo, saj to izvajalca
testiranja nič ne zanima in ni relevantno za pogodben odnos. Ali se taka pogodba
upošteva? Ali se upoštevajo kot vlaganja v RRI razne pogodbe, ki jih imamo podjetja
s fakultetami in inštituti, ki za nas testirajo vzorce? Ali so morale te pogodbe biti tudi
plačane v letih 2012 - 2014? Oziroma drugače, ali so lahko upoštevane tudi pogodbe,
ki so bile plačane v 2015?

8.3.

Pod navedeno točko 3 se upoštevajo pogodbe za izvajanje raziskovalno razvojnih
projektov, ki izkazujejo, da je podjetje naročilo pogodbene raziskave in/ali svetovalne
in druge ustrezne storitve za namene raziskovalno razvojnih projektov v obdobju
koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014. Podjetje je pogodbo
lahko sklenilo s katerimkoli usposobljenim subjektom (javne ali zasebne raziskovalne
organizacije, podjetja... in ne glede na to, ali imajo registrirano razvojno skupino ali ne
in ne glede na to, ali prihajajo iz SLO ali tujine). Iz pogodbe (oz. prilog k pogodbi)
mora biti razvidno, da so nameni skladni z razpisnimi pogoji, sicer je pogodbi
potrebno priložiti pojasnjevalni dokument s podpisom odgovorne osebe podjetja, ki se
na razpis prijavlja in ki navedeno pogodbo uveljavlja. Upoštevajo se le vlaganja
(plačila) v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno 2014.
194.

Glede na odgovor, ki ste ga podali pri vprašanjih št. 59 in 79, prosimo za pojasnilo, ali
je v primeru Univerze v Ljubljani, kjer članice izvajajo tržno dejavnost v lastnem imenu
in za svoj račun kot samostojne pravne osebe (imajo lastno davčno in matično
številko), partner v konzorciju Univerza v Ljubljani (z davčno in matično številko
Univerze v Ljubljani), a se pri tem z vidika državnih pomoči upošteva le gospodarska
dejavnost članice, ki bo dejansko sodelovala v konzorciju ali pa mora tudi kot partner
v konzorciju nastopati posamična članica kot samostojna pravna oseba (z njeno
davčno in matično številko članice)?

8.3.

Iz vloge mora biti razvidno, katera članica bo izvajala RR aktivnosti in bo partner v
konzorciju ter s tem prejemnik državnih pomoči.
195.

Ali je kakšna omejitev glede leta ustanovitve podjetja? Sklepamo, da mora biti (zaradi
izpolnjevanja pogoja glede dodane vrednosti na zaposlenega) podjetje ustanovljeno
najkasneje v začetku leta 2013. Podjetje X je bilo ustanovljeno marca 2012, v letu
2013 in 2014 ima višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja panoge, je
vpisano v evidenco RO in izkazuje vlaganja v RR. Ali je podjetje upravičeno do
sodelovanja v konzorciju?

8.3.

Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
196.

Ali obstaja kakšna možnost, da za dokazovanje vlaganj v raziskave in razvoj podjetje
predloži pogodbo, v kateri pa ni opredeljen strošek razvoja (stroške lahko dokazujejo
s fakturami)? V razpisu namreč ni definirano, da bi moral biti strošek vlaganj razviden
že iz pogodbe.

8.3.

Če navedeni znesek iz pogodbe ni razviden, je potrebno pogodbi priložiti
verodostojne dokumente (npr. izpise iz stroškovnih mest, fakture), ki jih bo parafirala
odgovorna oseba podjetja, in iz katerih bo nedvoumno razvidno, koliko je podjetje
vlagalo po pogodbi v posameznih koledarskih letih 2012, 2013 in 2014.
197.

Glede določanja velikosti raziskovalnih organizacij me zanima kako točno določiti
višino aktive oz. bilančne vsote in števila zaposlenih za gospodarsko dejavnost, saj se
to ne vidi iz ločenih evidenc oz. izkazov, ki jih organizacije tudi vsako leto oddajajo na
ministrstvo skladno z zakonom (tu je ločeno viden le letni promet). Ali je ustrezno, da
celotno aktivo zmanjšamo za obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva (oz. obveznosti za sredstva, ki jih ima organizacija v upravljanju od
države)? Ali bi bilo za število zaposlenih ustrezno, da upoštevamo sorazmerni del
glede na ustvarjene prihodke iz gospodarske (tržne) in javne službe?

8.3.

Glej odgovore pri vprašanjih 59b, 113, 116 in 164.
198.

Ali se stroški pridobivanja certifikatov (stroški zunanjih inštitutov, ki izdajajo certifikate
ter izvajajo ustrezna testiranja) lahko upoštevajo kot vlaganja v raziskave in razvoj?
Veljavnost pridobljenih certifikatov je potrebno vsakoletno obnavljati na ustreznih
inštitutih, ki so certifikat izdale. Ali se lahko stroški letnega obnavljanja certifikatov
(kontrola inštituta, ki certifikat izdaja, morebitne spremembe in izboljšave certifikata)

8.3.

prav tako štejejo v vlaganje v raziskave in razvoj? Stroške lahko dokažemo z računi
oz. fakturami (v razpisu je navedeno, da lahko vlaganja v R&R izkažemo tudi »z
drugimi ustreznimi dokazili oz. dokumenti«, poleg potrdila FURS in pogodb za R&R
projekte). Prosimo za nedvoumen odgovor.
Certifikati ne spadajo pod bodisi prijavljene davčne olajšave na FURS bodisi pod
pogodbe. Dokazila, ki niso eksplicitno navedena v besedilu javnega razpisa in
razpisne dokumentacije, niso upravičena.
199.

Pri dokazilih za vlaganja v raziskave in razvoj v obdobju 2012-2014 bi prosili za
natančnejše opredelitve kakšne pogodbe štejejo za ustrezna dokazila, npr.: Ali štejejo
le pogodbe ali tudi računi? Ali se pogodba za nakup nekega know-howa ali pa licence
šteje za vlaganja v R&R? Ali štejejo npr. stroški prijave na različne konference s
področja razvoja v panogi? Ali štejejo računi za analize in testiranja vzorcev? Ali se za
vlaganja v R&R šteje plačilo letnih stroškov -pristojbin raziskovalnim organizacijam ali
različnim inštitutom (npr Inštitut za standardizacijo)? Ali štejejo stroški (računi) osebja,
ki so bili prisotni na različnih forumih določene industrijske panoge - kot predavatelji
ali slušatelji? Ali štejejo pogodbe, kjer smo v vlogi izvajalca ali le pogodbe, kjer smo
naročnik in kupujemo nek razvoj? Ker če si izvajalec, potem ni direktno jasno, da je
ves prihodek šel za razvoj... Konkretno imamo ogromno pogodb in računov, ki se
vežejo (po našem mnenju) na R&R dejavnost našega podjetja in skoraj za vsakega bi
potrebovali mnenje Ministrstva ali je z vidika dokazil o vlaganjih ustrezno. Glede na to,
da je od višine preteklih vlaganj v R&R odvisna višina subvencije iz tega javnega
razpisa menim, da bi morali biti pogoji tu bolj jasni, saj v primeru, da upoštevamo
neko pogodbo (ali račun) za katerega bo Ministrstvo ocenilo, da ni ustrezen, se s tem
spremeni višina sofinanciranja oz. s tem finančna konstrukcija. Če prav razumem
razpis, se finančna konstrukcija ne sme spreminjati, saj se v tem primeru vloga
zavrne - imam prav?

8.3.

Vlaganje v RR se lahko dokazuje zgolj z dokazili opredeljenimi v točki 3 javnega
razpisa. Ključno pri presojanju vsebine pogodb za izvajanje RR projektov je, da gre
raziskave in razvoj skladno z ZRRD in področno zakonodajo. Za pomoč pri razmejitvi
predlagamo Frascati Manual.
200.

V kateri javno dostopni evidenci boste preverjali pravilnost izračuna dodane vrednosti
na zaposlenega (t.j. vrednosti navedene v Preglednici 4.1 v II. Predstavitev
programa)? V AJPES-razdelek JOLP (Javna objava letnih poročil), AJPES-razdelek
FI-PO (Finančna poročila) ali v kateri drugi evidenci?

8.3.

Ministrstvo bo preverjalo podatke v javno dostopnih evidencah.
201.

Vprašanje št. 29 se nanaša na izpolnjevanje pogojev za doseganje bonusa do višine
15 odstotnih točk pri intenzivnosti v posamezni raziskovalni stopnji med vsaj dvema
medsebojno neodvisnima podjetjema. Vaš odgovor se glasi, da je za doseganje
bonusa do višine 15 odstotnih točk dovolj, če je izpolnjen en od dveh pogojev, torej a)
ali b). Ali je tudi pri učinkovitem sodelovanju med podjetjem in raziskovalno
organizacijo, za doseganje bonusa do višine 15 odstotnih točk, dovolj, da je izpolnjen
en od dveh pogojev – torej pogoj a) ali b) pod točko (ii)?

8.3.

Pri odgovoru številka 29 je prišlo do napake. Skladno z besedilom javnega razpisa
morata za uveljavljanje bonusa biti izpolnjena oba navedena pogoja a) in b) pri pogoju
(i) in oba pogoja a) in b) pri pogoju (ii).
202.

Ali je v primeru konzorcija partnerjev pomembno, kakšen delež finančne konstrukcije
pokriva kateri izmed partnerjev? Ali morajo partnerji financirati projekt sorazmerno s
stroški, ki jih nosijo, ali ni potrebno in lahko en partner financira več, drugi manj.
Finančna konstrukcija je odvisna od aktivnosti, ki so planirane za vsakega
posameznega partnerja.

8.3.

203.

Ali se strošek finančno- računovodske službe v obsegu, ki bo namenjen delu na RR
projektu, lahko šteje kot upravičen strošek strokovno-tehničnega sodelavca? Ta
oseba bo poleg strogega računovodskega dela pomagala raziskovalcem tudi pri
vodenju financ projekta.

8.3.

Strošek finančno-računovodske službe sodi v pavšalno financiranje posrednih
stroškov.
204.

Ali se lahko kot upravičen strošek upošteva strošek zunanjega izvajalca, ki bo
konzorciju kot celoti in posameznim partnerjem pomagal pri poročanju (pri pripravi
vmesnih in končnega poročila, pripravi zahtevkov, pri hrambi dokumentacije ter pri
obveščanju in informiranju javnosti)?

8.3.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev morajo biti vezani neposredno na izvajanje
aktivnosti RR.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 16. marec 2016 (odgovori 205 - 223)
Št.
205.

Vprašanje/Odgovor
V konzorcij bi za izkazovanje ključnosti za verigo vrednosti, ki jo tvori konzorcij,
vključili tuje podjetje, ki je strateško zainteresirano in pripravljeno vlagati del sredstev
v naše raziskave. Podjetje nima predstavništva v RS, niti nima urejene šifre ARRS.

Objava
16.3.

a) Prosimo za odgovor z da ali ne, ali je to podjetje lahko vključeno v konzorcij?
Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
Pojasnilo glede ključnosti za verigo vrednosti je potrebno izkazati za podjetje, ki je
izjema z vidika izpolnjevanja pogojev partnerjev. Izjema je lahko eno podjetje od vseh
sodelujočih podjetij vključenih v konzorcij, ki ne izpolnjuje pogojev glede dodane
vrednosti na zaposlenega in/ali vlaganja v RR.
b) V kolikor tujega podjetja, ki nima predstavništva in ni vpisan v evidenco kot
RO s šifro ARRS, ne moremo vključiti v konzorcij, ali ga lahko vključimo v del
vsebinske obrazložitve in njegovo vključenost pojasnimo v smislu njegove
zainteresiranosti vlaganja v raziskave in s tem zagotavljanja lastnih virov
financiranja konzorcijskega partnerja, ter za izkazovanje ključnosti za verigo
vrednosti, ki bo omogočil uspešno izvedbo celotnega programa?
Prijavitelj v Prijavnem obrazcu II. Predstavitev programa v sklopu 2.Učinek predstavi
izkoriščanje rezultatov, načrt kako bo novo znanje pripeljalo do nastanka novih
produktov in storitev in s tem zagotavljanje ciljev javnega razpisa, OP in S4. Z vidika
sestave konzorcija pa je ključno, da le ti izpolnjujejo pogoje skladno s 3 točko javnega
razpisa ter zagotovijo sredstva za lastno udeležbo. Glej tudi odgovor pod vprašanjem
133.
206.

Če določeno podjetje v konzorciju sofinancira še lastni delež od JRO, kaj oz. katera
pogodba mora to opredeliti oz. kaj predstavlja ustrezno podlago za izvedbo
transakcije iz podjetja v JRO? Ali je to lahko posebna pogodba o sofinanciranju
projekta? Ali je to lahko donacija?
Način zagotavljanja lastnih sredstev je v pristojnosti konzorcija. Donacije niso
prepovedane.

16.3.

207.

Gospodarska družba bo v konzorciju na RRI razpisu sodelovala na način, da bo
vlaganja v razvoj dokazovala s pogodbami. Ali se za vlaganja v razvoj štejejo tudi
pogodbe o odkupu patentov in licenčnine raziskovalnim organizacijam za uporabo
intelektualne lastnine.

16.3.

Skladno z določili javnega razpisa se lahko pogoj vlaganje v RR dokazuje zgolj s
pogodbami za RR projekte.
208.

Na Javnem razpisu za "RRI v verigah in mrežah vrednosti” je zahtevan pogoj za
partnerstvo v konzorciju - preseganje DV/Z v primerjavi s povprečjem panoge
dejavnosti (vsaj v dveh letih 2012, 2013 oz 2014). Glede na to, da je lahko podjetje v
obdobju med 2012 in 2014 (celo večkrat) spremenilo svojo glavno dejavnost, bi prosili
za navodilo glede dokazila o glavni dejavnosti v omenjenem obdobju ter pravilnega
postopka primerjanja DV/Z s povprečjem panoge.

16.3.

Podatki se bodo preverjali glede na glavno dejavnost partnerja in povprečne vrednosti
v enakem obdobju v Sloveniji v okviru posamezne dejavnosti, v katero se uvršča
podjetje po klasifikaciji dejavnosti. Upošteva se dodana vrednost glede na panogo iz
obdobja v katerem se preverja pogoj. Upravičena so uradna dokazila AJPES v
datumskih okvirih (npr. na zadnji dan poslovnega leta, ipd.), ki jih za izračun dodane
vrednosti priznava AJPES.
209.

Znotraj Strategije pametne specializacije je v okviru prednostnega področja "Pametna
mesta in skupnosti" navedeno tudi fokusno področje "Odprte sistemske rešitve - IT
platforme kot ekosistemi za gostovanje aplikacij". Zanima nas, ali pod to fokusno
področje spada tudi tematike e-učenja (e-learning) in e-računovodstva? V kolikor je
odgovor ne, kam potem ti 2 področji spadata znotraj strategije pametne specializacije.

16.3.

Program se mora umestiti v eno izmed področij S4 navedenih v 2.1 točki javnega
razpisa skladno z nameni in vsebino posameznega področja opredeljenega v
dokumentu S4. Skladno z nameni in cilji razpisa gre za sofinanciranje faze TRL 3-6.
210.

FAQ, odgovor 55a: »Število zaposlenih in število zaposlenih v RR se navede za
povprečje preteklega leta, to je v letu 2015.«. To pomeni, da v preglednici 4.1 a)
vpišemo število zaposlenih na dan 31.12.2015 (po številu oseb) ali število zaposlenih
po urah (AOP 188)?

16.3.

Število zaposlenih in število zaposlenih v RR se navede za povprečje preteklega leta,
kar pomeni povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (AOP 188).
211.

Na kateri datum se določa velikost podjetij in JRO v delu njihove gospodarske
dejavnosti? Na dan 31.12.2014 ali 31.12.2015?
Za določitev velikost se uporabi zadnje razpoložljive veljavne podatke.

212.

Ali so finančna sredstva, ki bodo dodeljena na osnovi Javnega razpisa za “RRI v
verigah in mrežah vrednosti", izvzeta iz pravila "de minimis" državnih pomoči, tako kot
to velja za okvirne programe EK?

16.3.

Finančna sredstva bodo dodeljena v skladu s Shemo državne pomoči »Program za
spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«
(št. priglasitve: BE1-2399300-2016) in ne sodijo v okvir pravil »de minimis«.
213.

V skladu z določili razpisa in veljavnimi pravili državnih pomoči bodo morala JRO
lastna sredstva zagotavljati zgolj iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz
naslova tržne dejavnosti.
a) Ali bo potrebno vsako leto izvajanja projekta sproti zagotavljali ustrezno
visoke presežke prihodkov?

16.3.

Lastna sredstva se zagotovljajo za celo obdobje izvajanja programa skladno s
finančnim načrtom, ki je priloga pogodbe o sofinanciranju.
b) Ali lahko uporabimo za pokrivanje lastnega deleža v projekta tudi akumulirane
presežke iz preteklih let?
Lahko, vendar v skladu z zakonom in ustanovitvenimi akti pravne osebe in če je
presežek dosežen iz tržne dejavnosti.
214.

Preglednica 4.1a: Za št. zaposlenih in št. zaposlenih v RR dejavnosti napišemo
povprečje leta 2015. Ali je dovolj, da ocenimo št. zaposlenih v RR dejavnosti kot npr.
oddajamo na SURS poročila o RR dejavnosti? Ali bodo potrebna kakšna druga
posebna dokazila?

16.3.

Dovolj je ocena števila zaposlenih v RR dejavnosti kakršno predlagate. Podatek mora
biti preverljiv.
215.

V kolikor razumemo, osebje (raziskovalci, tehnični/strokovni sodelavci), ki bo
sofinancirano v okviru operacije, ni potrebno vpisati v ARRS. Ali to drži ? ARRS je
objavil drugačno novico v kontekstu, da morajo biti vsi raziskovalci, ki bodo
sofinancirani, vpisani.

16.3.

Vpis organizacij v evidenco RO poteka skladno s pravili ARRS.
216.

Kakšna dokazila je potrebno priložiti k vlogi za vključeno osebje v operacijo?

16.3.

V vlogi se za vsakega partnerja predstavi življenjepis ali opis profila oseb, vključno z
njihovim spolom, ki bodo primarno odgovorne za izvajanje predlaganih dejavnosti s
področja raziskav in razvoja.
217.

Ali so lahko v prijavnici (programski del) tudi fotografije/skice (včasih slika pomeni več
besed)?

16.3.

Lahko, z ustrezno utemeljitvijo dejstev, ki jih prijavitelj uveljavlja, in če ne presega
omejitev strani, kot to izhaja iz Navodil prijaviteljem.
218.

V tabelo seznam opreme 4.2 vpisujemo samo osnovna sredstva iz registra nad 5.000
EUR vrednosti - Kakšno vrednost vzamemo? Nabavno vrednost opreme? Ali
vzamemo vrednost, ki je že zamortizirana (in na kateri presečni datum)?

16.3.

Vpiše se nabavna vrednost.
219.

Sprašujemo ali je društvo, nevladna organizacija upravičen partner v sklopu 1.

16.3.

Javni razpis v točki 3. določa pogoje za partnerstvo. Eden od teh je vpis RO v bazo
SICRIS.
220.

Katere poslovne rezultate gledamo za izračun dodane vrednosti na zaposlenega?
Konsolidirane ali revidirane? Naše mnenje je, da konsolidiranega poročila ne moremo
gledati, ker nimamo osnove glede izbire dejavnosti, saj imajo podjetja v skupini
različne dejavnosti in zato gledamo vsako posamezno. Se pa konsolidirano poročilo
gleda za določitev velikost. Ali to drži?

16.3.

Tolmačenje je pravilno.
221.

V pogovoru z AJPES sem bil napoten na obrazec FI-PO za posamezno leto, kjer je,
kot kaže, mogoče primerjati kazalnike podjetja s povprečnimi kazalniki v njegovi
dejavnosti v tem letu. Prilagam obrazec za leto 2012. Prosim za potrditev da je iz
obrazca razvidno doseganje kriterija DV/Z za leto 2012 za oba sklopa, 1 in 2.

16.3.

Dodano vrednost na zaposlenega izračunate skladno z metodologijo izračuna
objavljeno v Navodilih prijaviteljem. Izračunane podatke primerjajte s podatki po
panogah priloženimi v razpisni dokumentaciji.
222.

Prijavni obrazec »Predstavitev programa« Preglednica 2.1: opis posameznega
kazalnika, ki je naveden v preglednici. Kakšen opis je mišljen? V navodilih prijaviteljev
usmeritev glede tega nismo zasledili.

16.3.

Metoda opisa kazalnika je prepuščena prijavitelju, vendar velja, da je od slednjega
odvisna ocena vloge. Opis posameznega kazalnika mora izkazovati tista dejstva, ki
so pri predmetnem ocenjevanem kazalniku bistvena in najučinkovitejša za vsebinski
izkaz zahtevanega.
223.

Preglednica 4.2: potrebno je navesti vrednost opreme posameznih partnerjev, pri
čemer ni jasno, ali se navede nabavna vrednost opreme, ali dejanska oz. sedanja
(delno že amortizirana) vrednost opreme.

16.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 218.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 23. marec 2016 (odgovori 224 - 253)
Št.
224.

Vprašanje/Odgovor
Kolikšna je dovoljena višina sredstev, za katera lahko fakulteta Univerze v Mariboru
zaprosi v Sklopu 1? Je to višina vseh tržnih sredstev, ki so bila knjižena v letih
2012+2013+2014 na posamezni fakulteti? Ali je to višina sredstev iz trga samo npr.
za investicije, izplačila osebnih dohodkov, podizvajalci (prosimo za pojasnilo katero)?
Ali so v omenjeno kvoto vključena tudi sredstva EU projektov?

Objava
23.3.

Za fakultete oziroma RO, ki niso ustanovljene po ZGD, omejitev glede zaprošenih
sredstev ni omejena glede na vrednost vlaganj, kakor to velja za podjetja v konzorciju.
225.

Ali šolnina za podiplomski študij, ki jo plača podjetje za mladega raziskovalca, šteje
kot vlaganje v raziskave in razvoj? Po pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca
iz gospodarstva mora namreč podjetje mlademu raziskovalcu iz lastnih sredstev
plačati oziroma povrniti šolnino za podiplomski študij.

23.3.

Za vlaganja v RR se štejejo zgolj pogodbe za izvajanje RR projektov. Naveden
strošek ne sodi v vlaganje v RR v sklopu pogodbe o sofinanciranju, zato se ga ne
more uporabiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja.
226.

Skladno z razpisno dokumentacijo in odgovori na vprašanja se vlaganja v R&R
dokazujejo z: 1. Dokazila za davčne olajšave, 2. Pogodbe o sofinanciranih
projektih (samo vrednost lastnih sredstev), 3. pogodbe, ki izkazujejo, da je
podjetje kupilo neko razvojno storitev/izdelek na trgu; Za slednja (pogodbe, ki
izkazujejo, da je podjetje kupilo neko razvojno storitev/izdelek na trgu primeru)
me zanima, ali namesto pogodb štejejo naročilnice (oz. lahko priložimo ponudbo,
naročilnico in fakturo), saj so ekvivalentne pogodbam?

23.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 131.
227.

Izračune RR vlaganj sem pripravili na način, ki je predstavljen pod tč. 1 (opisano
spodaj) in vas prosim, za potrditev. Davčne olajšave za vlaganja v RR za poslovni leti
2012/2013 in 2013/2014 smo skladno s poslovnimi knjigami podjetja "evidenčno
razdelili" po mesecih za vsako koledarsko leto posebej. Iz tega izračuna (upoštevali
smo samo poslovni leti 2012/2013 in 2013/2014, ki sta odobreni in za katere imamo,

23.3.

skladno z zahtevo javnega razpisa, tudi ustrezna dokazila) smo nato v preglednico
4.1a vpisali ločene zneske za koledarska leta 2012, 2013 in 2014, katerih vsota je
enaka in preverljiva z zneskom na potrjenih FURS obrazcih, ki bodo priloženi. Prav
tako bomo priložili podpisano izjavo, kjer bomo to metodologijo pojasnili.
Prosim za potrditev ustreznosti prikaza in vnosa v polja preglednice 4.1a v prijavnem
obrazcu »JR_Verige_in_mreze_vrednosti_29_1_16_p3_Predstavitev_programa«, ter
s tem skladnosti s pogoji Javnega razpisa?
Skladnost s pogoji javnega razpisa se ne preverja v predmetni fazi.
228.

Vezano na vprašanje pod zap. št. 194 vas prosimo za potrditev pravilnega tolmačenja
vašega odgovora. Če prav razumemo, ker bomo kot fakulteta, članica Univerze v
Ljubljani, partner v konzorciju, v Prijavni obrazec torej zapišemo naziv fakultete in
matično številko fakultete?

23.3.

Tako je. Navede se naziv fakultete v obliki, kot ga uporablja v pravnem prometu.
229.

V prvem odstavku 4. člena konzorcijske pogodbe piše: S podpisom te pogodbe
pogodbene stranke potrjujejo, da so seznanjene in se strinjajo z obveznostmi, ki
izhajajo iz vzorca Pogodbe o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju pa v 3.
odstavku 20. člena pravi: »V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju te
pogodbe, so upravičenec in konzorcijski partnerji, v imenu katerih upravičenec
nastopa kot pogodbena stranka, ministrstvu solidarno odgovorni. Nadalje,
konzorcijska pogodba v zadnjem odstavku 4. člena pravi: »Pogodbene stranke se
strinjajo, da so kot konzorcijski partnerji solidarno odgovorne za škodo in druge
posledice, ki bi nastale zaradi nepravilne ali nezakonite izvedbe progama po pogodbi
o sofinanciranju. Zanima nas ali je mogoče dikcijo o solidarni odgovornosti spremeniti
ali je le-ta obvezna sestavina konzorcijske pogodbe oz. pogodbe o sofinanciranju?«

23.3.

Vzorec konzorcijske pogodbe lahko partnerji po potrebi dopolnijo, mora pa obvezno
zajemati elemente, ki so podani v vzorcu. Določba o solidarni odgovornosti partnerjev
v razmerju do naročnika je bistvena. Na ta način je zagotovljeno večje varstvo v
primeru nastopa okoliščin, ki imajo za posledico zahtevek za vračilo sredstev.
230.

Ali je že ob prijavi (oddaji vloge za razpis) potrebno navesti šifre raziskovalcev in
tehničnih sodelavcev, ki bodo sodelovali v projektu?

23.3.

Ob oddaji vloge na razpis navedbe šifer raziskovalcev in tehničnih ter strokovnih
sodelavcev, ki bodo sodelovali v projektu, niso potrebne.
231.

Ali je potrebno šifre raziskovalcev in tehničnih sodelavcev, katerih strošek dela se
uveljavlja v okviru projekta navesti ob oddaji zahtevkov za sofinanciranje?

23.3.

Vsi konzorcijski partnerji so izvajalci raziskovalne dejavnosti skladno z ZRRD in so
vpisani v evidenco RO. Spremljanje sodelujočih zaposlenih, ki bodo izvajali RR
aktivnosti, vključno z vpisom v bazo ARRS, bo potekalo v času izvajanja RR
programov.
232.

Ali je sploh potrebno šifre raziskovalcev in tehničnih sodelavcev navajati kadarkoli
tekom izvajanja in poročanja v okviru operacije?

23.3.

Glej odgovor pri vprašanju 231.
233.

V kolikor je oseba zaposlena na delovnem mestu (v podjetju imamo poimenovanja
skladno s sistemizacijo delovnih mest - vodilni raziskovalec, samostojni raziskovalec,
asistent/pomočnik raziskovalca), nima pa šifre raziskovalca, ali je njen strošek dela
lahko upravičen v okviru SSE?
Glej odgovor pri vprašanju 231.

23.3.

234.

Imamo vprašanje glede ustreznih dokazil za vlaganja v RR in sicer nas zanima ali
stroške usposabljanja osebja pri nakupu stroja v okviru RR projekta upoštevamo pri
vlaganjih v RR? Konkretno gre za 54 tedensko usposabljanje s strani dobavitelja
stroja, stroški pa vključujejo: usposabljanje, potni stroški (najem avta, letalo, nočitve).

23.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 207.
235.

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.01, februar 2016, določajo tudi
upravičene stroške storitev zunanjih izvajalcev (poglavje 2.7). Ali so v teh navodilih
naštete zunanje storitve upravičen strošek tudi v okviru razpisa za RRI programe?

23.3.

Navodila OU predstavljajo okvir za izvajanje EKP. Skladno z določili javnega razpisa
morajo biti stroški storitev zunanjih izvajalcev vezani neposredno na izvajanje RR
aktivnosti.
236.

Podjetje želi kot dokazilo za vlaganja na področju RR priložiti tudi pogodbo o
sofinanciranju RR projekta s strani ministrstva. RR projekt je vključeval tako
investicijska vlaganja kot tudi vlaganja na področju razvojno-raziskovalnega dela in
vodenja projekta (vsi navedeni stroški so bili upravičeni v okviru projekta). Ali se kot
vlaganje na področju RR upoštevajo vsi upravičeni stroški, nastali v okviru
predmetnega RR projekta?

23.3.

Upoštevajo se vsi omenjeni stroški pogodbe o sofinanciranju RR projekta v delu
lastne udeležbe.
237.

Podjetje je pogodbo z zunanjim izvajalcem na področju RR sklenilo leta 2011,
vlaganja (plačila) v okviru pogodbe pa so nastala v letih 2012 in 2013. Ali se omenjeni
stroški lahko upoštevajo kot vlaganja na področju RR (glede na to, da je bila pogodba
sklenjena 2011)?

23.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 184.
238.

V osnutku konzorcijske pogodbe je na strani 2 napisano: Vstaviti poglavje o delitvi del
iz vloge. Prosimo za natančnejša navodila katero poglavje iz vloge tu vstavimo? In v
kakšnem obsegu to poglavje vstaviti? V enakem obsegu kot je v vlogi?

23.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 115.
239.

Prosimo za dodatno pojasnilo, v zvezi z dejavnostjo, ki se bo pri ocenjevanju
upoštevalo pri preverjanju pogoja dodane vrednosti. Vprašanji št. 34 in 165 namreč
nista dobili enoznačnega odgovora, saj si je besedno zvezo »v obdobju, ko se
preverja pogoj« mogoče interpretirati različno. Zato prosimo za pojasnilo na našem
konkretnem primeru: 5.9.2013 smo zamenjali dejavnost iz C 16 v M70. Ali se torej
skladno z odgovoroma št. 34 in št. 165 pri preverjanju pogoja dodane vrednosti v
našem primeru upošteva dejavnost M70?

23.3.

Kot glavna dejavnost v posameznem letu bo upoštevana tista, ki je bila v
posameznem letu časovno registrirana dalj časa. V kolikor je v obdobju koledarskih
let od vključno 2012 do vključno 2014 pri katerem od partnerjev prišlo do ene ali več
sprememb glavne dejavnosti, mora prijavitelj vlogi na razpis za namen določitve
glavne dejavnosti v določenem časovnem obdobju vlogi priložiti uradni dopis AJPES,
iz katerega bodo razvidne spremembe registracije glavne dejavnosti skozi obdobje.
240.

Prosimo za pojasnilo ali bo v okviru razpisa v enem koledarskem letu MIZŠ izplačal
le sorazmerni delež glede na stopnjo sofinanciranja h le do 1700 ur/raziskovalca
vključenega v izvajanje programa ali pa bodo, če nekdo koristi manj dopusta in dela
nadure v skladu z zakonodajo MIZŠ te ure izkazanega dejanskega dela na projektu,
priznal in izplačal sorazmerni del sofinanciranja, čeprav jih bo več kot 1700?

23.3.

Standardno lestvico stroška na enoto za stroške dela se uveljavlja za ure RR dela
zaposlenega v okviru rednega dela. Dejansko opravljene ure bodo predmet pregleda.
Strošek nadur ni upravičen.
241.

Zanima nas, ali morajo biti strokovne in tehnične osebe, ki bodo delale na projektu v
okviru zgoraj navedenega razpisa, prijavljene pri ARRS ali ne. Sprašujemo zato, ker v
razpisni dokumentaciji uporabljate terminologijo ARRS, to je raziskovalce na eni in
strokovno oz. tehnično osebje na drugi strani, vendar pa slednje Agencija vpiše v
raziskovalno skupino organizacije samo za tiste projekte/programe, ki so sofinancirani
s strani ARRS. Pravijo tudi, da s strani Ministrstva, konkretno v zvezi z zgoraj
omenjenim razpisom, niso dobili drugačnih navodil.

23.3.

Glej odgovor pri vprašanju 231.
242.

V sklopu mednarodnega raziskovalnega projekta smo v obdobju 2012-2013 izvedli
projekt, v okviru katerega smo vložili za 500.00 EUR v raziskave in razvoj.
Sofinanciranje projekta s strani EU je bilo 100%. Zanima nas, ali skladno z vašima
odgovoroma 105 in 148 to pomeni, da naša vlaganja v RR v okviru predmetnega
razpisa iz naslova tega projekta znašajo 0 EUR? Prosim, da razlikujete med vlaganji v
RR in načinom financiranja vlaganj v RR.

23.3.

V primeru 100% sofinanciranja, partner ne vloži zasebnih virov, ki bi jih lahko poročal
kot vlaganje v RR pri predmetnem razpisu.
243.

Ali smemo v konzorcijski pogodbi z aneksom razmejiti solidarno odgovornost
proporcionalno med partnerje glede na njihov delež sofinanciranja in le do višine, ki jo
ima posamezni partner v projektu?

23.3.

Glej odgovor pri vprašanju 229.
244.

V kolikor je do spremembe dejavnosti prišlo med letom, ali lahko prijavitelj glavno
dejavnost v tem letu dokazuje s potrdilom FURS, oziroma z izpisom prijave na FURS
v aplikaciji e-davki, s poročano “vrsto pretežne dejavnosti”?

23.3.

Glej odgovor pri vprašanju 239.
245.

JR postavlja za RO naslednji pogoj: »Šteje se, da je pogoj treh RO iz te alineje
izpolnjen, v primeru, da v konzorciju sodelujejo najmanj tri članice univerze, ki so v
evidencah ARRS vodene kot samostojne raziskovalne organizacije.«
Prosimo za pojasnilo, s kakšnim potrdilom oz. v katerih evidencah lahko preverimo,
da članica univerze izpolnjuje ta pogoj, saj ARRS takšnih potrdil na ravni članic
univerz ne izdaja?

23.3.

Izpolnjevanje pogoja se bo preverjalo v bazi SICRIS. V vlogi ni potrebno prilagati
dodatnih dokazil.
246.

Ali predstavlja »Pogodba o izvajanju raziskovalno razvojnih projektov med
konzorcijskim partnerjem in njegovo odvisno družbo v letu 2013« enega od načinov, s
katerimi lahko konzorcijski partner izkazuje vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s
točko 3 razpisa, kjer so zapisani načini dokazovanja vlaganja v raziskave in razvoj?
V konkretnem primeru je »konzorcijski partner« obvladujoča družba, ki ima 100 %
poslovni delež v svoji odvisni družbi, s katero je za leto 2013 sklenil pogodbo o
obvladovanju na področju raziskav in razvoja. V skladu s to pogodbo je »konzorcijski
partner« vlagal v raziskave in razvoj svoje odvisne družbe na način, da se je za
poslovno leto 2013 v celoti odpovedal izplačilu bilančnega dobička s strani svoje
odvisne družbe, s čimer sta navedeni družbi (pogodbeni koncern) v poslovnem letu
2013 ustvarjena razpoložljiva sredstva uporabili kot vir financiranja odvisne družbe za
raziskave in razvoj, namesto za izplačilo dobička konzorcijskemu partnerju
(obvladujoči družbi), kar sta obe družbi po zaključku poslovnega leta potrdili tudi s
sklenitvijo aneksa k prej navedeni pogodbi.

23.3.

Preverja se konzorcijskega partnerja in njegova dokazila, ki morajo biti v skladu s
točko 3 javnega razpisa.
247.

Med zavodi ni potrebno upoštevati kriterija lastniške nepovezanosti? Npr. eden izmed
RO v konzorciju ima del lastništva še pri drugem partnerju, ki prav tako sodi med ROje in ne gospodarske partnerje – ali je tako partnerstvo upravičeno?

23.3.

Tako je. Pogoj o medsebojni nepovezanosti velja za podjetja.
248.

Ali je potrebno časovnice z obsegom ur voditi tudi za osebje, ki je 100% zaposleno na
projektu? Kot upravičen strošek pa se nato uveljavljajo samo stroški produktivnih ur
na projektu, brez npr. dopustov?

23.3.

Za vse zaposlene se poroča s poročilom o opravljenem delu in poročilom o številu
opravljenih ur za to delo. Poroča se zgolj produktivne ure na programu.
249.

Podjetje namerava za svoj razvoj prispevati tudi finančni vložek za lastni delež RO. Ali
je to lahko urejeno s posebno pogodbo o sofinanciranju projekta?

23.3.

Način zagotavljanja lastnih sredstev je v pristojnosti konzorcija.
250.

Ali je potrebno pogodbo o sofinanciranju samo parafirati, ali tudi izpolniti manjkajoče
podatke v pogodbi?

23.3.

Pogodbo o sofinanciranju je potrebno zgolj parafirati.
251.

Glede na razpisane pogoje za partnerstvo bi se radi prepričali, da ustrezamo pogojem
razpisa. Potencialni partner je javni zavod, ki ga ni ustanovila RS, ima pa registrirano
raziskovalno skupino na ARRS. Zanima nas torej ali partner ustreza pogojem za
partnerja v sklopu 1 po razpisu "RRI v verigah in mrežah vrednosti"?

23.3.

Ministrstvo v predmetni fazi ne preverja ali potrjuje izpolnjevanje pogojev potencialnih
prijaviteljev in konzorcijskih partnerjev.
252.

V enem izmed odgovorov ste zapisali, da omejitev 20 % za zunanje izvajalce velja za
celoten program, ne pa tudi za posamezne RRP-je. Nas pa zanima, ali ta omejitev
velja tudi za vsakega posameznega partnerja ali ima lahko en partner recimo 35 %
zunanjih izvajalcev, kakšen drug pa 0 %?

23.3.

Omejitev velja na ravni RR programa, torej ne na ravni RRP in ne na ravni
posameznega partnerja.
253.

V Preglednici 2.1 moramo vpisati pričakovane vrednosti kazalnikov na dan 31. 7.
2018 in ob zaključku programa. Zanima nas, ali v stolpec »ob zaključku programa«
vpisujemo stanje ob koncu programa ali samo razliko od 31. 7. 2018. Če bomo npr.
do 31.7. zaposlili 2 raziskovalca, do konca programa pa še dodatne 3, ali pravilno
razumemo, da vpišemo ob koncu programa številko 5?

23.3.

V Preglednici 2.1. se v stolpec »ob zaključku programa« vpiše stanje ob koncu RR
programa.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 31. marec 2016 (odgovori 254 - 270)
Št.

Vprašanje/Odgovor

Objava

254.

V razpisni dokumentaciji je eden izmed pogojev za prijavitelje in partnerje konzorcija,
da nimajo neporavnanih obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja
obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom. Ministrstvo zato pozivamo, da razpisni pogoj glede obveznosti
prijaviteljev do države oziroma njegovo interpretacijo v odgovorih na vprašanja (npr.
odgovor na vprašanje MIZŠ št. 181) čim prej uskladi s sodno prakso tako, da bo
omogočilo pošteno in enakopravno obravnavanje vseh prijaviteljev.

31.3.

Določba javnega razpisa pravi, da pravnomočnost izvršilnega naslova ni pogoj za
ugotavljanje dolga, vendar to velja, če je dolg mogoče ugotoviti drugače. Torej
pravnomočnost izvršilnega naslova ni pogoj, ni pa niti prepovedana.
255.

Ali se izračun za bonusne točke (glede sofinanciranja) računa na nivoju projekta ali
programa?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 137.
256.

Imamo RRP, ki ima različne raziskovalne kategorije (industrijske raziskave in
eksperimentalni razvoj). Kako izpolnimo tabelo prijavnega obrazca "Delež
sofinanciranje po RRP" - dodamo še pomožno tabelo, kjer bo jasno vidno
sofinanciranje za IR in ER ločeno?

31.3.

Znotraj enega RR projekta je dovoljena ena raziskovalna kategorija: ali industrijska
raziskava ali eksperimentalen razvoj. Glede na izbrano raziskovalno kategorijo se
določi stopnja sofinanciranja na ravni RR projekta. Glej tudi odgovor pod vprašanjem
180.
257.

Ali kot zunanje RR storitve veljajo tudi storitve na področju RR, ki jih je za neko
podjetje izvajalo povezano podjetje.

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 177.
258.

Ali lahko uveljavljamo pogodbo o financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu
(nesofinanciran del) kot strošek na področju RR v obdobju 2012-2014?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 225 in 242.
259.

V našem konzorciju bo partner tudi tuje podjetje, saj je ključno za verigo vrednosti
konzorcija. Prosil bi vas za metodologijo izračuna/primerjave dodane vrednosti za tuje
podjetje? V odgovoru na vprašanje 13, tega žal ne moremo razbrati. Prosim za
potrditev, da smo naredili prav: Tuje podjetje je izračunalo dodano vrednost na
zaposlenega. To vrednost smo nato primerjali s povprečjem panoge v Sloveniji.
Ali je ta metodologija pravilna?

31.3.

Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz točke 3 javnega razpisa. Izračun dodane
vrednost na zaposlenega se lahko pripravi zgolj po metodologiji predstavljeni v
razpisni dokumentaciji. Glej tudi odgovor pod vprašanjem 205b.
260.

Podjetje bo za dokazila o preteklih vlaganjih v RR priložilo pogodbo z ministrstvom za
sofinanciranje RR dejavnosti. V letu 2014 smo vložili 200.000 eur v RR dejavnosti
(upravičeni stroški), od tega smo dobili sofinanciran znesek 120.000 eur (60%
sofinanciranje). Če prav razumemo, lahko kot dokaz za vlaganja v RR v letu 2014
upoštevamo le lasten delež, torej 80.000 eur. Ali to drži?

31.3.

Da, upošteva se lasten delež. Opozorili bi, da se upoštevajo plačila za upravičene
stroške, ki so nastala v okviru predpisanega obdobja.
261.

Kako je z neupravičenimi stroški pri dokazovanju lastnega deleža v preteklih vlaganjih
v RR? Ali uporabljamo za izračun lastnega deleža pravilen izračun: lastni delež=
upravičeni stroški+neupravičeni stroški-subvencija? Ali se neupravičenih stroškov pri

31.3.

izračunu ne sme upoštevati?
Neupravičeni stroški se ne upoštevajo. Glej tudi odgovor pod vprašanjem 225.
262.

Kaj v primeru 1 in 2 priložimo kot dokazilo o preteklih vlaganjih v RR? Ali je dovolj
pogodba o sofinanciranju z ministrstvom in lasten izračun o vrednostih po
posameznih zahtevkih za izplačilo v letu 2014? Ali moramo priložiti tudi zahtevke za
izplačilo/izpise iz ISARR-ja? V zahtevkih za izplačilo se namreč ne vidi
neupravičenega deleža, ki skupaj z upravičenimi stroški tvorijo celotno vlaganje v RR
v tistem letu, od katerega odštejemo znesek subvencije, da pridemo do lastnega
deleža, katerega uporabljamo za potrebe vašega razpisa za dokazovanje preteklih
vlaganj v RR. Ta celoten prikaz o upravičenih in neupravičenih stroških bo torej viden
iz lastnega izračuna in ne iz zahtevkov za izplačilo? Ali bo tako v redu?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 261.
263.

Katere stroške upoštevamo pri dokazovanju preteklih vlaganj v RR s pogodbo o
sofinanciranju RR dejavnosti z ministrstvom - stroške ko so nastali ali stroške ko so
bili plačani? Naj opozorimo, da so v podjetju npr. stroški nastali do 31.12.2014 in bili
plačani do 31.3.2015 in so upoštevani v zahtevku za izplačilo v letu 2014. Pri
pogodbah z zunanjimi izvajalci ste v odgovoru 193 navedli: »Upoštevajo se le
vlaganja (plačila) v obdobju koledarskih let kadarkoli od vključno 2012 do vključno
2014.« Ali to velja tudi v primeru pogodb o sofinanciranju? Če namreč upoštevamo
plačane stroške (torej plačilo do 31.3.2015 za stroške nastale do 31.12.2014) bo
neskladje z zahtevki, in potemtakem tega zahtevka za izplačilo ne moremo upoštevati
pri dokazovanju preteklih vlaganj?

31.3.

Odgovor »Upoštevajo se le vlaganja (plačila) v obdobju koledarskih let kadarkoli od
vključno 2012 do vključno 2014« velja tudi pri pogodbah o sofinanciranju.
264.

Vsi partnerji v našem konzorciju izpolnjujejo pogoj o vpisu raziskovalne organizacije v
bazo ARRS. Nekatera podjetja so sklep o vpisu v bazo ARRS prejela že npr. leta
2000, in sklepa ne moremo najti med arhivom, na ARRS pa so nam že povedali, da
sklepov o vpisu ponovno ne bodo izdajali. Glede na to, da so vsi podatki o vpisu
partnerjev v bazo ARRS javno dostopni in preverljivi v javni bazi SICRIS, ali je
potrebno pri oddaji vloge na razpis sklep o vpisu v bazo ARRS priložiti, kot dokazilo?
Ali pričakujete kakšno drugo dokazilo?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 245.
265.

Ali se lahko za dokazilo o preteklih vlaganjih v RR upošteva tudi lastni delež pri
stroških sofinanciranja mladih raziskovalcev? Med upravičene stroške smo pri tem
vključili stroške šolnine, II. Bruto plačo raziskovalca (refundirana je bila I bruto plača),
Bruto prispevke mentorskega dodatka, Malico, Prevoz na delo, Regres ter
Nadomestilo za bolniško odsotnost do 30 dni. Ali lahko od vseh teh upravičenih
stroškov za pretekla vlaganja upoštevamo lasten delež?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 258.
266.

Koliko ur na letni ravni pomeni 1 FTE? Ali pri izračunu ur za 1 leto upoštevamo 2.088
opravljenih raziskovalnih ur ali upoštevamo 1.700 opravljenih raziskovalnih ur, torej z
odštetimi bolniškami, dopusti, ipd.?

31.3.

Glej odgovor pod vprašanjem 240.
267.

Zanima me, na kakšen način lahko vključimo Javno agencijo Republike Slovenije, v
kolikor ne izpolnjuje pogojev za podjetje niti za RO?
Glej odgovor pod vprašanjem 205b in 133.

31.3.

268.

Ali lahko gospodarska družba sodeluje kot konzorcijski partner v z 0 oseba-mesec?

31.3.

Namen javnega razpisa je v okviru programov spodbujati pripravo in izvedbo skupnih
konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov institucij znanja in gospodarskih
subjektov. V konzorcij se vključijo partnerji, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 3 javnega
razpisa in bodo aktivno izvajali RR aktivnosti. V vlogi se predstavi tako količino
raziskovalnega dela, ki ga bo vsak partner opravil, kakor tudi kompetence za izvedbo
RR aktivnosti. Kvaliteta konzorcija bo predmet ocenjevanja.
269.

Kdaj bodo objavljen dokumenti za poročanje oz. vzorci za pripravo poročil, zahtevkov
za sofinanciranje?

31.3.

Dokumenti za poročanje bodo posredovani ob pričetku izvajanja operacij.
270.

Ali se stroške dela lahko plača tudi po pogodbi o napotitvi (ang. secondment
agreement), kar je praksa v Obzorjih 2020?

31.3.

Skladno z javnim razpisom so podlage za standardno lestvico za stroške dela na
enoto zgolj pogodbe o zaposlitvi.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 8. april 2016 (odgovori 271 - 291)
Št.
271.

Vprašanje/Odgovor
Prosim za razlago formulacije, ki se nanaša na možnost dviga višine sofinanciranja,
kakor je navedeno na strani 6, odstavek c/ii:
V posameznem RRP imamo po dve RO in tri nepovezana podjetja. Ali naj formulacijo
c/ii razumemo, da mora biti delež za obe RO skupaj najmanj 10 % ali za vsako RO
vsaj 10 %? Primer: RO1…7 %, RO2…5 %, MSP1 20 %, MSP2 20 %, MSP3 48 %
Prosimo za eksplicitno tolmačenje, kolikšno maks. stopnjo sofinanciranja prejme tak
RRP za ind. raziskave in eksp. razvoj..

Objava
8.4.

V točki 6. javnega razpisa so v tabeli zapisane osnovne in največje možne stopnje
sofinanciranja po raziskovalnih stopnjah glede na velikost podjetja.
Za dodelitev bonusa pod pogojem (ii) mora vsaka RO nositi vsaj 10% upravičenih
stroškov.

POPRAVEK ODGOVORA – objava 8.4.:
V točki 6. javnega razpisa so v tabeli zapisane osnovne in največje možne stopnje
sofinanciranja po raziskovalnih stopnjah glede na velikost podjetja.
Za dodelitev bonusa pod pogojem (ii) morajo RO skupaj nositi vsaj 10% upravičenih
stroškov.
272.

V razpisnih pogojih ne zasledimo izrecno zahtevo, da morajo biti raziskovalci in
tehnično / strokovno osebje registrirani pri ARRS. V »Vprašanjih in odgovorih« pa
zasledimo vprašanje št. 241 in s tem povezano št. 231, ki govori o spremljanju
sodelujočih zaposlenih in vpis v bazo ARRS. Ker nam zadeve niso čisto jasne, bi vas
prosila za konkreten odgovor ali morajo biti sodelujoči raziskovalci in tehnično oz.
strokovno osebje vpisani v bazi ARRS?
V primeru izvajanja RR programa bodo morali biti v bazo ARRS vpisani vsi sodelujoči.
Glej tudi odgovor pri vprašanju 230 in 231.

8.4.

273.

Ali lahko podjetja v konzorciju sofinancirajo še lastni delež od JRO? Ali je to lahko
pogodba o sofinanciranju projekta? Prosim za konkreten odgovor, saj si z odgovorom:
»Način zagotavljanja lastnih sredstev je v pristojnosti konzorcija.« ne moremo
pomagati oz. ga tretiramo kot pritrdilnega ter smatramo, da so pogodbe o
sofinanciranju s strani parterjev dovoljene. Torej prosimo za odgovor z DA ali NE.

8.4.

Ministrstvo se ne more izrekati o urejanju partnerskih razmerij, razen o obveznosti
določil, ki so navedene v osnutku konzorcijske pogodbe.
274.

»Konzorcij 8 projektnih partnerjev – od tega 5 gospodarskih družb in 3 javne
raziskovalne organizacije (JRO) – snuje prijavo razvojno-raziskovalnega programa
(RRP) na Javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - Sklop 1:
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«.
Konzorcij za administrativno in finančno vodenje RRP predvideva izbrati strokovno
usposobljenega zunanjega izvajalca. Tovrstna podjetja se za plačilo storitev najbolj
pogosto poplačajo z odstotki od pridobljenih javnih sredstev. Izbor podjetja, ki bi
opravljalo administrativno in finančno vodenje RRP, je glede na reference predlagala
vodilna gospodarska družba v konzorciju, ki bo v primeru izbora z MIZŠ v imenu
konzorcija podpisala pogodbo. Predpostavljamo, da če bo konzorcij na javnem
razpisu prejel 4.000.000 EUR javnega sofinanciranja RRP s strani MIZŠ, bi znesek
plačila administrativnega in finančnega vodenja RRP znašal 4 % prejetih javnih
sredstev oz. 160.000 EUR. Ob predpostavki enakih deležev prejetih sredstev, bi
izvajalsko podjetje za čas trajanja projekta od vsakega od treh JRO prejelo 20.000
EUR oz. skupaj od treh JRO 60.000EUR.
Prosimo vas za informacijo, ali so javni raziskovalni zavodi dolžni izvesti javno
naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vodenje projekta v skladu z 12. čl. ZJN-2,
čeprav je izvajalca izbral vodilni partner iz gospodarstva ob predpostavki, da znesek
plačil zunanjemu izvajalcu s strani javnih raziskovalnih zavodov presega 20.000 EUR
letno.«

8.4.

Strošek za administrativno in finančno vodenje ne more biti vključen v strošek storitev
zunanjih izvajalcev. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje, so
določene v 12. točki javnega razpisa.
275

Intenzivnost v posamezni raziskovalni stopnji je določena z dvema pogojema ( (i) in
(ii) ) na ravni razvojno-raziskovalnih projektov. Prosimo vas za dodatna pojasnila oz.
odgovore:
a) Ali je maksimalna intenzivnost v posamezni raziskovalni stopnji določena za vse
projektne partnerje – Ali so ob izpolnjevanju pogoja (i) upravičeni do največjega
možnega sofinanciranja tudi vsi partnerji JRO, ki sodelujejo v tem razvojnoraziskovalnem projektu? In obratno, ali so ob izpolnjenem pogoju (ii) največjega
možnega sofinanciranja deležna tudi vsa podjetja, ki sodelujejo v tem razvojnoraziskovalnem projektu?
b) V točki b) pogoja (ii) navajate, da ima »raziskovalna organizacija pravico objaviti
rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija«.
V katerem tipu revije (znanstvena ali strokovna revija) mora biti rezultat objavljen? V
katerem časovnem obdobju morajo biti objavljeni rezultati?

a) Glej odgovor na vprašanje št. 114.
b) Ministrstvo ne predpisuje konkretne oblike za objave rezultatov raziskovalnih
projektov. Potrebno je upoštevati pravila za objave strokovnih in znanstvenih člankov,
v kolikor je to relevantno. Hkrati je potrebno upoštevati Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 –
2020. Pri uveljavljanju pogoja (ii) mora že biti jasno, katera RO ima pravico do objave
rezultatov.

8.4.

276

Ali so vsi rezultati, ki izhajajo iz razvojno-raziskovalnih programov javni? Kako
konzorcij določa mejo med javno dostopnimi rezultati in rezultati, ki so označeni kot
poslovna skrivnost? Kako mora konzorcij zagotavljati dostop do rezultatov v praksi?

8.4.

Poslovna skrivnost je opredeljena v ZGD. Konzorcij mora določiti katere informacije
so poslovna skrivnost in jih tudi označiti na način, da bo to razvidno. Glej tudi odgovor
na vprašanje 291.
Javni razpis navaja pravico do objave rezultatov raziskovalnih projektov, le v primeru
uveljavljanja dodatka bonusa 15% pod pogojem:
(ii)
projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno
organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni
naslednji pogoji:
a.
nosi raziskovalna organizacija vsaj 10 % upravičenih stroškov,
b.
raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih
projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.
277.

Določen JRO ustvari iz sodelovanja z industrijskim partnerjem tržni prihodek in po
pokritju stroškov, ki so bili povezani s to storitvijo, tudi presežek tržnih prihodkov nad
odhodki iz naslova tega sodelovanja.

8.4.

a) Ali se v primeru, ko je industrijski partner tudi partner na RRP, lahko nameni kot
lastno udeležbo tržne PRIHODKE, ki jih JRO prejme od tega industrijskega partnerja
ali le presežek?
b) Kaj se lahko nameni za sofinanciranje RRP, če industrijski partner, s katerim sicer
JRO sodeluje, ni pa partner v nobenem od RRP, ki se bodo izvajali v okviru programa
prijavljenega na javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"? Ali se lahko
nameni kot lastno udeležbo PRIHODKE, ki jih JRO prejme od tega industrijskega
partnerja ali samo presežek prihodkov nad odhodki?«
Glej odgovor pod vprašanjem 183 in 213.
278.

JRO lahko ustvari presežek prihodkov nad odhodki le iz tržne dejavnosti, ali se
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let smatra kot tržna sredstva? Ali se
lahko nameni za lastni vložek za RRP v okviru javnega razpisa za "RRI v verigah in
mrežah vrednosti" presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let?

8.4.

Glej odgovor pod vprašanjem 183 in 213.
279.

Glede razpisa »RRI v verigah in mrežah vrednosti« bi imel naslednji vprašanji:
1.) Kako vključiti diseminacijo v program?
2.) Ali so stroški diseminacije upravičeni stroški zunanjih izvajalcev ali pavšala?

8.4.

Diseminacijo je potrebno vključiti v program v skladu s točko 2.2. obrazca II.
Predstavitev programa.
Program ne predvideva posebne vrste upravičenega stroška za ta namen. Zunanje
storitve morajo biti povezane z izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta, torej
neposredno povezane z aktivnostjo raziskovanja.
280.

Prosim vas za dve pojasnili vezani na instrument zavarovanja pri JR za RRI v verigah
in mrežah vrednosti in sicer:
V pravnem prometu je bančna garancija enakovredna garanciji zavarovalnice.
Ali to velja tudi za ta razpis?
Ali konzorcijski partnerji lahko pridobijo garancije, ki glasijo na Ministrstvo? V
primeru, da morajo partnerji pridobiti garancije, ki se glasijo na upravičenca so
namreč stroški za garancije dvojni.
Skladno s točko 11.2 javnega razpisa je predvidena oblika zavarovanja predplačila
edino bančna garancija za zavarovanje predplačila. Za pridobitev predplačila mora

8.4.

281.

upravičenec ob podpisu pogodbe predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki se
glasi na ministrstvo, in sicer do višine 110 % zneska predplačila za predviden čas
vračila predplačila oz. vsaj dva meseca po predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo,
s katerim se poračunava predplačilo.
Ali je potrebno v manjkajočem polju konzorcijske pogodbe pri nazivu javnega razpisa
navajati: >>RRI V VERIGAH IN MREŽAH VREDNOSTI<< - Sklop 1: >>Spodbujanje
izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6) << ali Sklop 1: >>Spodbujanje
izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6) << ali >>RRI V VERIGAH IN
MREŽAH VREDNOSTI<<.

8.4.

V konzorcijski pogodbi je potrebno navajati:
»RRI V VERIGAH IN MREŽAH VREDNOSTI« - Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja
raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«
282.

Ali se smatra naziv operacije enako kot naziv projekta, ime, ki si ga konzorcijski
partner izbere (vezano na manjkajoča polja konzorcijske pogodbe)? V kolikor ne, vas
prosimo, da nam sporočite, kaj smatrate pod naziv operacije.

8.4.

Naziv operacije je enak nazivu programa. V osnutku konzorcijske pogodbe je
naveden »projekt«, ker gre za osnutek dokumenta, ki na ministrstvu ni namenjen le
za ta javni razpis. Besedo projekt lahko nadomestite z besedo program.
283.

Vezano na Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov
(TRL3-6)« nas zanima ali konzorcijski partnerji lahko parafirajo vsak svoj vzorec
pogodbe ali morajo vsi parafirati isti izvod?

8.4.

Pogodbo o sofinanciranju parafira prijavitelj, konzorcijsko pogodbo podpišejo vsi
partnerji.
284.

Ali morajo razvojne organizacije priložiti kakšno dokazilo glede velikosti (glede na
prihodke in št. FTE iz trga) ali se samo opredelimo, brez kakršnikoli dokazil.

8.4.

Partner velikost podjetja navede v vlogi na javni razpis. Dokazila niso potrebna,
podatek pa mora biti preverljiv.
285.

Prosim za odgovore na vprašanja:
1.
V Obrazcu II. Predstavitev programa, preglednica 4.1a, je v stolpcu 4 potrebno
navesti število zaposlenih. Zanima me ali je to povprečno število na podlagi
delovnih ur iz bilančnih podatkov ali število zaposlenih na kateri dan (npr.
31.12.2015, 14.4.2016 ali kateri drugi dan)?

8.4.

Število zaposlenih in število zaposlenih v RR se navede za povprečje preteklega leta,
kar pomeni povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (AOP 188).
2.

Ali v Obrazcu II-Predstavitev projekta, v tabeli 3.1 (točke A, B, C, D), opisujemo
vsak posamezni RRP posebej? Ali povežemo več smiselno povezanih RRPjev
– vertikalni steber?

Podroben opis predstavite za vsak RRP posebej (preglednica 3.1a), izhajajoč iz tabel
v obrazcu I. Prijavni obrazec (RRP1, RRP2,…). Vse tabele, ki vsebujejo podatke o
RRP morajo biti usklajene (npr. naziv RRP, številka RRP,..).
3.

Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev? Ali jo podpiše vsak konzorcijski parter
projekta ali samo prijavitelj – nosilec prijave?

Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
286.

Prosimo za odgovor na vprašanje, vezano na razpis RRI-sklop 1:Podjetje ima med
preteklimi vlaganju v RR pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca. V okviru

8.4.

tega projekta, podjetje za stroške prispevkov in davkov plače mladega raziskovalca,
mentorja mladega raziskovalca, stroške bolniške, stroške amortizacije, materialne
stroške mladega raziskovalca, ni dobilo sofinanciranja.
Ali lahko nesofinanciran del upoštevamo kot lasten delež podjetja?
Za vlaganja v RR se štejejo zgolj pogodbe za izvajanje RR projektov. Nesofinanciran
del, ki ni bil prepoznan kot upravičen strošek v skladu s pogodbo o sofinanciranju
mladega raziskovalca, ne more biti upoštevan kot vlaganje v RR v skladu z javnim
razpisom.
287.

Vaš odgovor na vprašanje številka 254 z dne 31.3. je žal precej nejasen in še
nekoliko zabriše prejšnjo ne zelo jasno dikcijo glede (ne)poravnanih obveznosti do
države.

8.4.

Edino dokazilo, ki ga je možno dobiti in se sicer uporablja v javnem naročanju za to,
da se dokažejo do države poravnane obveznosti, je dokazilo, ki ga izdaja FURS in je
vezano na plačane davke in prispevke. Dikcija, ki jo vi uvajate, pa pomeni, da na
razpisu ne morejo sodelovati upravičenci, ki, na primer, niso vrnili dodatkov za stalno
pripravljenost (torej kar nekaj fakultet), ki nimajo poravnanih obveznosti do javnih
služb (kot so komunala, ipd. – in to za vse primere, ko je obveznosti že zapadel rok
plačila). Če vaš odgovor razumemo pravilno, nas zanima, 1. kako nameravate
zagotoviti preverjanje in s tem enake možnosti ter preprečiti zamolčane
»neporavnane obveznosti«, 2. ali boste izločili fakultete, ki niso v celoti vrnile
dodatkov in ali je dodatke, na katere so bili plačani prispevki, vrnila država; 3. na
podlagi katerih javnih evidenc boste preverjali stanje poravnanosti/neporavnanosti
obveznosti do države?
Vsi partnerji v konzorciju morajo imeti poravnane obveznosti, sicer je lahko konzorcij
izločen kot celota. Ministrstvo lahko za ugotavljanje različnih vrst neporavnanih
obveznosti podatke preverja v različnih bazah in evidencah.
288.

Konzorcijski partner podjetje (partner A) bi rad konzorcijskemu partnerju RO (partner
B) za pokrivanje lastne udeležbe partnerja B odstopil del sredstev EU, ki jih bo prejel
izplačana v okviru posameznega zahtevka na podlagi izkazovanja upravičenih
stroškov. Zanima nas ali je takšen odstop sredstev v skladu s pravili JR in če je, ali to
zapišemo v konzorcijsko pogodbo in v njej tudi določimo, da bo partner A k vsakemu
zahtevku za izplačilu priložil izjavo, da del sredstev EU v višini ___ EUR odstopa v
korist partnerju B?

8.4.

Sredstva EU so namenska in ne morejo biti uporabljena za ta namen. Ministrstvo se
ne more izrekati o urejanju partnerskih razmerij, razen o obveznosti določil, ki so
navedene v osnutku konzorcijske pogodbe, ki ureja razmerja med vsemi partnerji v
konzorciju.
289.

Raziskovalec enega od partnerjev v konzorciju, ki bi bil 100% zaposlen pri partnerju
(RO) za namene tega projekta, je prokurist pravne osebe (raziskovalnega inštituta),
kateri nameravamo poveriti izvedbo storitev zunanjih izvajalcev. Ali je ta okoliščina v
nasprotju s pogoji razpisa?

8.4.

Glej odgovor pod vprašanjem 177.
290.

Raziskovalec enega od partnerjev v konzorciju, ki bi bil 100% zaposlen pri partnerju
(RO) za namene tega projekta, je zakoniti zastopnik in ustanovitelj pravne osebe
(zavoda), kateri nameravamo poveriti izvedbo storitev zunanjih izvajalcev. Ali je ta
okoliščina v nasprotju s pogoji razpisa?
Glej odgovor pod vprašanjem 177.

8.4.

291.

Kako v prijavnici označimo dele kot poslovno skrivnost/zaupno. Navedeno je namreč,
da morajo biti ti deli jasno označeni ter da mora biti razloženo, ZAKAJ je to poslovna
skrivnost. Ali potemtakem to zapišemo kar v predstavitev programa kot del teksta? To
se nam sicer ne zdi primerno, ker prekine zgodbo, vendar druge možnosti zaenkrat
ne vidimo. Prosimo za komentar oziroma usmeritev.
Priporočamo, da je del vloge kot poslovna skrivnost ali zaupno označen na določen
način, npr. z obliko pisave, z označitvijo območja, ki ga opredeljujete kot poslovno
skrivnost (začetek, konec),…Obrazložitev o opredelitvi dela vloge za poslovno
skrivnost je lahko v priloženem ločenem dokumentu. Glej tudi odgovor na vprašanje
št. 276.

8.4.

