FAQ – Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL3-6)
DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 17. januar 2018 (odgovori 1-37)
Št.

Vprašanje/Odgovor

1.

V 3. točki, odstavku K pogoju 3: Pogoji za partnerstvo (stran 5) javnega razpisa
je navedeno: »Posamezno podjetje lahko sodeluje v prijavi na javni razpis v
največ dveh vlogah, kjer mora nastopati z v bistvenem različnima vsebinama,
to pomeni na različnih podpodročjih prednostnih področij uporabe S4 skladno s
Tabelo prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije
pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.« Takšne
omejitve za RO ni, na podlagi tega sklepam, da se raziskovalne organizacije (in
ne podjetja) lahko prijavijo z več vlog, brez omejitve?

Datum
objave
17.1.2018

Tako je. Navedena omejitev velja le za podjetja (skladno z opredelitvijo v
javnem razpisu). Pomembno pa je, da bo iz vlog razvidno, da je izvedba
načrtovanega
dela
realna
in
izvedljiva
–
partner
ima
kapacitete/sposobnost/kredibilnost izvesti vse načrtovane aktivnosti iz vlog.
2.

V točki 2.1. je opredeljen pogoj za upravičenost projektov: "Do sofinanciranja
so upravičeni le tisti raziskovalno-razvojni projekti, ki so uvrščeni v podpodročja
prednostnih področij uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine
državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno
inovacijskih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: SRIP) in so navedeni v Tabeli
prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije pametne
specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.”

17.1.2018

1. Ali naj prvi stavek opredelitve razumemo kot “…le tisti raziskovalno-razvojni
projekti, katerih vsebina ustreza podpodročjem prednostnih področij
uporabe…”? Če ne, ali že obstoja seznam RR projektov, ki so uvrščeni v
navedena podpodročja?
Da. Podpodročjem prednostnih področij uporabe mora ustrezati vsebina
prijavljenih projektov.
2. Ali se na razpis prijavijo tudi konzorciji partnerjev, ki niso člani določenega
SRIP, prijavljajo pa se s projektom, ki ustreza nazivu podpodročja?
Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP) ni pogoj za
sodelovanje v okviru predmetnega javnega razpisa.
3. Ali obstoja podrobnejši opis podpodročij?
Ne. Relevantna je tabela, ki je del razpisne dokumentacije.
3.

Ali lahko na razpisu sodeluje podjetje, ki ima neporavnane finančne obveznosti
do SPIRIT-a z naslova pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz
gospodarstva?
Poleg tega nas zanima tudi ali je tudi v tem razpisu kje naveden administrativni
pogoj za sodelovanje ali kakšna drugačna verzija le-tega: Prijavitelj /
konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do
ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o
sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

17.1.2018

1

Izločitveni pogoj iz naslova neporavnanih obveznosti se v predmetnem razpisu
navezuje na neporavnane davke in prispevke na dan oddaje vloge ter na vse
neporavnane obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
4.

V zvezi z navedbo: »Posamezno podjetje lahko sodeluje v prijavi na javni
razpis v največ dveh vlogah, kjer mora nastopati z v bistvenem različnima
vsebinama, to pomeni na različnih podpodročjih prednostnih področij uporabe
S4 skladno s Tabelo prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske
strategije pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.« me
zanima kako pa je z raziskovalnimi organizacijami? V koliko vlogah lahko
sodeluje posamezna RO?

17.1.2018

Glej odgovor 1.
5.

»Raziskovalne organizacije, če nastopajo kot konzorcijski partnerji, se z vidika
določanja stopnje sofinanciranja za potrebe državnih pomoči obravnavajo kot
podjetja v delu njihove gospodarske dejavnosti.« Ali to pomeni, da je delež
sofinanciranja raziskovalne organizacije enak deležu sofinanciranja podjetja, s
katerim RO nastopa v konzorciju? Npr. če podjetje prejme sofinanciranje v
višini 60% za eksperimentalni razvoj, bo sodelujoča RO konzorcija prejela prav
tako 60% sofinanciranje?

17.1.2018

Ne. Stopnja sofinanciranja se presoja za vsakega prejemnika sredstev ločeno,
upoštevajoč pravila navedena v točki 6 javnega razpisa.
6.

Ali je dovoljena prijava konzorcija, ko sta partnerja iz različne regije?

17.1.2018

Da.
7.

1. Ali lahko kandidiramo na razpis kot zasebni zavod?

17.1.2018

V konzorcij so lahko vključeni tudi zasebni zavodi, v kolikor so vodeni kot
samostojne raziskovalne organizacije v evidencah ARRS in izpolnjujejo ostale
pogoje navedene v točki 3 javnega razpisa.
2. Za razvoj visokotehnološkega lesnega izdelka potrebujemo dodaten SDK, ki
se navezuje na lesno industrijo?
Partner v vlogi izkaže usposobljenost za izvedbo prijavljenega projekta.
3. Je nujno potrebno, da se prijavim na projekt v konzorciju?
Na javni razpis se lahko prijavijo le konzorciji.
4. Ali so omejitve glede predhodne zaposlitve v zasebnem zavodu, če da
kakšne?
Ne. Partner v vlogi izkaže usposobljenost za izvedbo prijavljenega projekta.
8.

Ali se smatrajo »lastni viri« viri, ki jih ima inštitut iz naslova »terciarne
dejavnosti« za upravičene?

17.1.2018

Partnerji zagotovijo lastno udeležbo iz lastnih virov, pri čemer je ključno, da ne
pride do dvojnega financiranja.
9.

Zanima me ali se lahko podjetje šele sedaj vpiše v bazo SICRIS in je
upravičeno do kandidature na razpisu?

17.1.2018
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Pogoj glede vpisa v javno evidenco raziskovalnih organizacij ARRS mora biti
izpolnjen najkasneje na dan objave javnega razpisa.
10.

Ali je dovoljena prijava konzorcija kjer sta en partner iz vzhodne, drugi pa iz
zahodne regije?

17.1.2018

Da.
11.

Iz priložene tabele k razpisni dokumentaciji RRP2 je razvidno, da v tabeli
prednostnih področjih niste upoštevali horizontalnih mrež (HOM), ki so nosilke
omogočitvenih tehnologije in s tega stališča razvojno izredno pomembne.

17.1.2018

Prijavljeni projekti se morajo navezati na enega od področij in podpodročij,
navedenih v javnem razpisu. Horizontalne vsebine se lahko vključijo smiselno.
12.

Ali je kot raziskovalna organizacija v konzorciju upravičen privatni zavod, ki je
kot raziskovalna organizacija prijavljen pri ARRS?

17.1.2018

Da. Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
13.

V razpisu je navedeno, da se raziskovalne organizacije z vidika določanja
stopnje sofinanciranja obravnavajo kot podjetja v delu njihove gospodarske
dejavnosti. Zanima nas, na kakšen način se bo to preverjalo. V AJPES so sicer
prihodki ločeni na prihodke iz izvajanja javne službe in prihodke ustvarjene na
trgu, število zaposlenih pa se ne ločuje na ta način. Ali to pomeni, da se za
potrebe določanja velikosti podjetja vzamejo podatki vseh zaposlenih v javno
raziskovalni organizaciji?

17.1.2018

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.
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).
14.

Ali lahko kandidira fakulteta glede na določilo: »2. 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;«. Glede na to, da je preko posestva
partner udeležen v ukrepih kmetijske politike. Ali so lahko udeleženec
projektnega konzorcija npr. zadruge, katerih člani so sicer kot posamezniki tudi
udeleženi v ukrepih kmetijske politike?

17.1.2018

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 na primer "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.

3

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.
15.

V razpisu sta opisana konzorcija A (MSP + RO) in B (MSP + drugo podjetje), ali
to pomeni, da lahko konzorcij sestavljata točno 2 organizaciji, ali najmanj 2?

17.1.2018

Kot piše v točki 3 javnega razpisa k pogoju 3: Pogoji za partnerstvo, gre za
minimalni pogoj. Torej najmanj 2 konzorcijska partnerja.
16.

Pri stroških dela je opisanih 21€/uro za raziskovalca in 14€/uro za strokovnega
sodelavca, je teh 21€, ki jih pokrivajo sredstva razpisa, ali je to urna postavka,
katero sredstva sofinancirajo v nekem deležu (npr. 60%).

17.1.2018

Stroški dela v obliki standardne lestvice stroška na enoto (21,00 € in 14,00 €)
predstavljajo višino upravičenih stroškov. Upravičeni stroški se sofinancirajo
skladno z ustrezno stopnjo intenzivnosti državne pomoči (na primer 60%).
17.

Iz razpisa ni jasno, ali je velikost konzorcija omejena na dva člana (dve podjetji
ali eno podjetje in ena RO), ali pa lahko konzorcij sestavlja tudi več članov. Če
je to možno, kakšni so pogoji za dodatne partnerje?

17.1.2018

Kot piše v točki 3 javnega razpisa, gre za minimalni pogoj. Torej najmanj 2
konzorcijska partnerja. Vsi partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke
javnega razpisa.
18.

Podjetje ima več podružnic različnih krajih. RR projekt bo izvajalo v 1
podružnici. Ali se položaj V oz. Z regija določa glede na lokacijo podružnice,
kjer se bo RR projekt izvajal ne glede ne to kje je sedež podjetja?

17.1.2018

Tako je, položaj V oz. Z regije se določi glede na lokacijo poslovne enote, kjer
bo posamezen partner konzorcija izvajal raziskovalno-razvojne aktivnosti.
19.

Sestava konzorcija: V konzorciju tipa A in B mora biti najmanj eno MSP. Po
katerem pravilu se določa status MSP?

17.1.2018

MSP pomeni po velikosti mikro, malo ali srednje veliko podjetje. Velikost
podjetij je določena v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5.
2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.
20.

Ali morajo biti vsa podjetja v konzorciju vpisana v evidenco Raziskovalnih
organizacij, ali je dovolj, da je vpisano zgolj eno podjetje?

17.1.2018

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

V razpisu je navedeno, da so do sofinanciranja upravičeni le tisti projekti, ki so
uvrščeni v podpodročja prednostnih področij uporabe kot so navedena v tabeli,
ki je del razpisne dokumentacije. Zanima nas, kako bodo upoštevana fokusna
področja, ki so morala biti opredeljena kot del akcijskih načrtov SRIP?

17.1.2018

Za predmetni razpis je relevantna tabela področij in podpodročij, ki je del
razpisne dokumentacije.
22.

V finančnem delu javnega razpisa so vse organizacije definirane kot podjetja,
sicer pa razpis ločuje med raziskovalnimi organizacijami (RO) in podjetji.
Posamezno podjetje lahko sodeluje v prijavi na javni razpis v največ dveh
vlogah. Zanima nas, ali so raziskovalne organizacije izvzete iz omejitve števila
prijav?

17.1.2018
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Glej odgovor 1.
23.

Kako naj med upravičene stroške razvrstimo tiste stroške, ki so glede na razpis
nujni, kot npr. stroški vodenja, poročanja, revizij, informiranja in obveščanja,
službenih potovanj, neposredni materialni stroški? Ker je DDV neupravičen
strošek, gre za bistveno nižje intenzivnosti pomoči, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.

17.1.2018

Vrste upravičenih stroškov v okviru izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov
so navedene v točki 11 javnega razpisa. Ostali stroški delovanja, ki so nastali
neposredno kot posledica izvajanja RRP, so opredeljeni kot pavšalno
financiranje posrednih stroškov.
24.

Zanima me ali je projekt 100 % financiran ali ga je potrebno sofinancirati s
strani prijavitelja in partnerja?

17.1.2018

Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani kot dovoljena
državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči. Stopnja sofinanciranja se
presoja za vsakega prejemnika sredstev ločeno, upoštevajoč pravila navedena
v točki 6 javnega razpisa.
25.

Ali lahko konzorcij katerega član je npr. 1 RO, naroča zunanje storitve pri
drugih RO, ki niso člani konzorcija?

17.1.2018

Lahko. Ob upoštevanju pravil vezanih na uveljavljanje stroškov storitev
zunanjih izvajalcev navedenih v točkah 11. in 12. javnega razpisa.
26.

V tabeli III. FN po vrstah stroškov in virih ne vidimo vrstice za vnos stroškov
dela. Je morda pomota?

17.1.2018

Stroški dela v tabeli III. FN po vrstah stroškov in virih so vsebinsko zajeti pod
šifro 8.2. Standardna lestvica stroškov na enoto za stroške dela.
27.

Iz katere regije se črpajo sredstva za podizvajalca iz Z regije, če je njegov
nosilni partner iz V regije? Ali prevlada sedež partnerja, ali kraj izvajanja
aktivnosti pri vsakem partnerju posebej?

17.1.2018

Konzorcijski partner s sedežem ali poslovno enoto v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija črpa sredstva iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
28.

V primeru, da bo RO izbrana kot podizvajalka, nas zanima, na kakšen način, če
sploh, bo morala poročati o nastalih stroških? Ali bo RO sploh karkoli poročala
ali zgolj izdala ustrezen račun v skladu s pogodbo?

17.1.2018

Stroški storitev zunanjih izvajalcev se dokazujejo po dejanskem nastanku in
plačilu, skladno z 11. in 12. točko javnega razpisa. Dokazila so opredeljena v
Navodilih OU in Navodilih MIZŠ, ki je del razpisne dokumentacije.
29.

Zanima nas ali je omejitev koliko projektov lahko prijavi posamezna
raziskovalna institucija. Posamezne fakultete v okviru univerze namreč niso
samostojne pravne osebe. Ali lahko posamezna fakulteta prijavi več projektov?

17.1.2018

Glej odgovor 1.
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30.

Če bi bil konzorcij sestavljen iz 1 MSP in 1 RO, drugi RO pa bi bil zunanji
izvajalec, ali mora v tem primeru RO, ki je zunanji izvajalec imeti največ 10 %,
ali velja najmanj 30 %?

17.1.2018

V primeru konzorcija A velja pravilo, da lahko stroški storitev zunanjih
izvajalcev predstavljajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov operacije.
31.

Katere druge vire (poleg javnih) lahko uporabijo RO za financiranje stroškov?

17.1.2018

Način zagotavljanja lastnih sredstev je v pristojnosti konzorcijskih partnerjev.
Pri zagotavljanju lastnih sredstev morajo partnerji upoštevati pravila glede
preprečevanja dvojnega financiranja.
32.

Ali je lahko eno podjetje, ki se bi prijavilo z 2 vlogama (v dveh konzorcijih), v
obeh konzorcijih vodilni partner (prijavitelj)?

17.1.2018

Lahko.
33.

Ali za RO tudi velja omejitev, da se lahko prijavijo samo z dvema vlogama, ali
to velja le za podjetja?

17.1.2018

Glej odgovor 1.
34.

Rok za kvalitetno pripravo prijav je kratek. Ali je možno, da se rok za oddajo še
kaj podaljša?

17.1.2018

Podaljšanje roka za oddajo vlog ni predviden.
35.

Ali pravila javnega razpisa JR RRP2 (TRL3-6) določajo zgornjo mejo višine
sofinanciranja le za podjetja (po shemi državnih pomoči) ali tudi za
raziskovalne organizacije? Z drugimi besedami, ali so stopnje sofinanciranja za
univerze lahko višje od stopenj navedenih v Shemi državne pomoči?

17.1.2018

Vsi konzorcijski partnerji so prejemniki dovoljene državne pomoči. Stopnja
sofinanciranja se presoja za vsakega prejemnika sredstev ločeno, upoštevajoč
pravila navedena v točki 6 javnega razpisa.
36.

Ali lahko konzorcijski partner MSP, v primeru ko je v konzorciju tudi ena
raziskovalna organizacija) - primer A, sodeluje kljub temu, da ni vpisan v javno
evidenco raziskovalnih organizacij, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost SICRIS, na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

17.1.2018

Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
37.

Ali se lahko raziskovalna organizacija, ki ima več različnih oddelkov prijavi v
več kot enem konzorciju partnerjev.

17.1.2018

Glej odgovor 1.
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DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 24. januar 2018 (odgovori 38 - 66)
Št.

Vprašanje/Odgovor

38.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo projekti prispevati tudi k
horizontalnim ciljem OP 2014-2020, poglavje 11 Horizontalna načela, str. 543.
Ali je navedena številka strani prava? Če je, vas prosim za spletni naslov na
omenjeni dokument.

Datum
objave
24.1.2018

Navedena stran je iz novele Operativni program za izvajanje kohezijske politike
v programskem obdobju 2014 - 2020, 1. sprememba, 2.1., 29. 7. 2016, ki jo
najdete na strani: http://eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti. V 2. spremembi OP
z dne 6. decembra 2017 besedilo navedenega poglavja ni bilo predmet
sprememb.
39.

Kakšen bo zahtevani postopek izbire zunanjih izvajalcev storitev R&R in kdaj
mora biti oziroma je lahko izveden? Ali je lahko oz. ali mora biti RO že vnaprej
določena/izbrana za zunanjega izvajalca, ali šele po podpisu pogodbe? Po
kakšnem postopku morajo podjetja izbirati zunanje izvajalce v tem primeru (ZJN
ali ne)? Kako zagotoviti, da bo RO, ki bo pomagala pri pripravi projektnega
predloga, tudi izbrana za sodelovanje na projektu?

24.1.2018

Sklepamo, da se vprašanje nanaša na konzorcij B.
Postopek izbora zunanjih izvajalcev ob oddaji vloge še ne sme biti izveden. V
primeru konzorcija B se v vlogi podrobno predstavi raziskovalne aktivnosti, ki
bodo vključene preko zunanjih storitev RO. Predvideti je torej potrebno zgolj
vsebino in količino raziskav oziroma dela, ki bo zagotovljeno preko zunanjih
storitev RO.
RO kot izvajalci zunanjih storitev so lahko izbrani glede na možnosti upoštevajoč
Navodila MIZŠ, Navodila OU in določila točke 11 in 12 javnega razpisa.
Stroški samega postopka izbire izvajalcev zunanjih storitev niso upravičeni. Za
upravičenost stroškov iz naslova izvajanja aktivnosti RRP, pa se morajo
aktivnosti pričeti izvajati po izdaji sklepa o izboru. V nasprotnem primeru stroški
raziskovalno-razvojnih aktivnosti ne bodo upravičeni.
S postopkom izbora RO lahko začnete po oddaji vloge na javni razpis, samo
izvajanje storitev izbrane RO pa predstavlja upravičen strošek, šele po izdaji
sklepa o izboru.
40.

V razpisu je navedeno, da se za regijo šteje lokacija sedeža ali poslovne enote.
V našem primeru se želimo prijaviti s poslovno enoto, ki jo ravno ustanavljamo.

24.1.2018

1. Ali je to, da bo PE ustanovljena šele po izidu razpisa (seveda pa do
prijave) kak problem, torej da se zaradi tega ne bi smeli prijaviti?
PE mora biti ustanovljena in v polnih zmogljivostih za izvedbo načrtovanih
aktivnostih ob oddaji vloge na javni razpis.
2. PE in sedež sta v različnih regijah. Predvidevamo, da se šteje lokacija
PE, če se pač z njo prijavljamo?
Tako je.
3. Raziskovalna skupina je vedno registrirana samo za celotno podjetje, ne
za PE. Skratka podružnica nima svoje ločene skupine, ampak je del
skupine celotnega podjetja. Ali je to problem?
Ne.
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41.

Ali se v primeru dovoljene kombinacije partnerjev vzhodne in zahodne
kohezijske regije v konzorciju, za vsakega partnerja posebej pripravi finančni
načrt po kohezijskih regijah, kjer imajo partnerji sedež podjetja, ali se celotni
stroški dajo v kohezijsko regijo nosilca projekta?

24.1.2018

Stroški se štejejo v kohezijsko regijo glede na lokacijo vsakega partnerja
posebej. Vsak partner določi eno kohezijsko regijo glede na lokacijo izvajanja
svojih aktivnosti. Aktivnosti partnerja se lahko izvajajo na njegovem sedežu ali v
poslovni enoti. V vsakem primeru morajo kapacitete za izvajanje aktivnosti na
izbrani lokaciji pojasniti v vlogi.
42.

Iz vloge (prijavni obrazec) mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti
zagotovljena sredstva za izvedbo, kar pomeni zaprta finančna konstrukcija,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva v okviru tega razpisa. Če prav razumemo
mora prijavitelj vsa sredstva v naprej financirati?

24.1.2018

Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da so zagotovljeni viri za celotne
upravičene stroške. To se izkaže v obrazcu I. Prijavni obrazec, kjer se predstavi
vire (lastna sredstva in sofinanciranje ESRR) za skupni znesek upravičenih
stroškov RRP. Sofinanciranje upravičenih stroškov poteka po načelu plačanih
listin oziroma dokazil za uveljavljanje stroškov.
43.

V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija izbere
za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v
2. točki javnega razpisa, To pomeni da se porabi 14MIO € v primeru, da vsak
dobi 2MIO€ sredstev. Na razpolago pa je 45MIO€. Prosim za obrazložitev?

24.1.2018

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00
EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do
13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija), Minimalna višina
sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna
višina pa 2 mio EUR.
Način izbora vlog je opredeljen v 4.4 točki javnega razpisa.
44.

Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR,
maksimalna višina pa 2 mio EUR. To pomeni da v primeru da je predvidena
ocena projekta 500.000€ - projekt na razpisu pade?

24.1.2018

Da. Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) se
nanaša na višino zaprošenih sredstev za sofinanciranje na projektu.
45.

Industrijske raziskave (osnovna višina sofinanciranja) 70 % - Financira se samo
70% stroškov?

24.1.2018

Tako je. Stopnje sofinanciranja za posamezno vrsto raziskave in glede na
velikost podjetja so predstavljene v točki 6 javnega razpisa.
46.

Velikost sofinanciranja stroškov zavisi tudi od velikost podjetij. Kdaj se preverja
status velikosti – ali na dan prijave ali na dan poročanja ali na kakšen drug dan?
Kaj pomeni, če se velikost podjetja tekom izvajanja projekta spremeni?

24.1.2018

Velikost se preverja ob dodelitvi pomoči glede na podatke, kot izhajajo iz
zadnjega potrjenega računovodskega obdobja in velja za celoten čas izvajanja
projekta.
47.

Prosim za odgovor glede podjetij v težavah. Podjetje je imelo dve leti zapored s
prenesenimi izgubami več kot polovico osnovnega kapitala. V 2017 se je
podjetje dokapitaliziralo, prav tako so bile kapitalske rezerve višje od višine
izgube. Ali lahko predložimo bilanco 2017 prej in se nam pri določitvi gleda
bilanca 2017, ko več ne bo prenesene izgube? Ali se mora gledati leto, ki je

24.1.2018
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zaključeno uradno, torej 2015 in 2016?
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.
48.

Ali je možna predstavitev JR RRP2 TRL 3-6 v Mariboru ali v Ljubljani in če,
kdaj?

24.1.2018

Predstavitev JR v danem trenutku ni predvidena. Vse informacije so na voljo na
strani, kjer je objavljen razpis in tekoča vprašanja in odgovori.
49.

Ali je lahko prijavitelj projekta iz KR Zahodna Slovenija, projekt pa pretežno
poteka v KR Vzhodna Slovenija?

24.1.2018

Lahko.
50.

Ali lahko tudi v primeru, ko konzorcij v skladu s točko A. sestavljata podjetje, ki
je MSP in RO, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost, vendar stroški RO
sodelujoče v konzorciju ne dosegajo 30% upravičenih stroškov, konzorcij vključi
delo druge RO skozi stroške zunanjih izvajalcev, tako da stroški RO skupaj
dosežejo najmanj 30% upravičenih stroškov in se ti stroški ne štejejo v kvoto
10% stroškov storitev ostalih zunanjih izvajalcev (enako kot v primeru konzorcija
tipa B)?

24.1.2018

Ne. Določilo glede minimalne višine stroškov zunanjih storitev RO 30% velja
zgolj za konzorcij B. V primeru konzorcija A je maksimalna višina stroškov
storitev zunanjih izvajalcev 10%.
51.

Kontaktiramo vas z vprašanjem glede upravičenosti stroškov zunanjih izvajalcev
v primeru kreiranja partnerskega konzorcija A. Specifično nas zanima primer
konzorcija A. Namreč, poleg partnerstva MSP in RO so planirane tudi aktivnosti
zunanjih izvajalcev, ki so podjetja in RO. Ali se 10% omejitev stroškov zunanjih
izvajalcev šteje glede na vsa vključena podjetja in RO, ali za vsakega posebej.

24.1.2018

Stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko v primeru konzorcija A predstavljajo
največ 10 % v strukturi vseh upravičenih stroškov prijavljenega RRP. Glej tudi
preglednico 3.4d za konzorcij A: FINANČNI NAČRT projekta po letih in po vrstah
stroškov.
52.

Vljudno prosim za informacijo, če načrtujete predstavitev razpisa. Če da, kdaj?

24.1.2018

Predstavitev JR v danem trenutku ni predvidena. Vse informacije so na voljo na
strani, kjer je objavljen razpis in tekoča vprašanja in odgovori.
53.

Zanima nas, če lahko v prijavi na JR sodeluje podjetje s specifičnimi znanji,
potrebnimi za razvoj tehnologije, ki ima sedež izven Slovenije kot zunanji
izvajalec oz ali lahko podjetje s specifičnimi znanji, potrebnimi za razvoj
tehnologije, ki ima sedež izven Slovenije sodeluje kot konzorcijski partner?

24.1.2018

Podjetje s sedežem izven Slovenije lahko sodeluje kot konzorcijski partner v
kolikor ima poslovno enoto v Sloveniji in je vpisano v javno evidenco RO ARRS
ter izpolnjuje ostale pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
Podjetje s sedežem izven Slovenije lahko sodeluje v projektu kot zunanji
izvajalec storitev. Izvajalcev zunanjih storitev se v vlogi še ne opredeljuje. Pri
izbiri zunanjih izvajalcev je potrebno upoštevati Navodila MIZŠ, Navodila OU in
določila točke 11 in 12 javnega razpisa.
54.

Ali mora biti tehnično osebje prijavljeno v ARRS, ali to velja samo za profil
raziskovalcev?

24.1.2018
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Velja za vse izvajalce RR aktivnosti, tako za raziskovalce kot tudi za strokovnotehnične sodelavce.
55.

Ali se društvo x lahko javi na razpis.

24.1.2018

Lahko, v kolikor je vpisano v javno evidenco RO ARRS ter izpolnjuje ostale
pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
56.

Zanima nas, ali lahko del razpisne dokumentacije JR: "Spodbujanje izvajanja
raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" dobimo v angleškem jeziku.

24.1.2018

Prevoda javnega razpisa žal ni na voljo. Deli, ki so v angleščini (II. Predstavitev
projekta) so del razpisne dokumentacije.
57.

V javnem razpisu je določeno, da lahko eno podjetje nastopa le v dveh prijavah
projektov. Ali to pomeni, da se znotraj povezanih podjetij lahko oblikuje dve
prijavi ali je to pravilo vezano le na eno podjetje znotraj povezanih podjetij?

24.1.2018

To pravilo je vezano le na eno podjetje znotraj povezanih podjetij. V primeru, da
sta podjetji x in y povezani podjetji, ne smeta sodelovati v istem konzorciju, lahko
pa vsako nastopa v dveh različnih konzorcijih v dveh vlogah, upoštevajoč vsa
ostala določila točke 3 javnega razpisa.
58.

Zanima nas ali lahko v projekt vključimo tudi zaposlene, ki nimajo dosežene
univerzitetne izobrazbe in opravljajo delo raziskovalca? Ali bodo morali biti
zaposleni na projektu včlanjeni v ARRS skupino?

24.1.2018

Zaposleni mora biti vpisan v evidenco ARRS, bodisi kot raziskovalec bodisi kot
strokovno-tehnični sodelavec. Včlanjenost v ARRS skupino ni pogoj.
59.

V točki 3 javnega razpisa je navedeno, da » posamezno podjetje lahko sodeluje
v pripravi na javni razpis v največ dveh vlogah, kjer mora nastopati z bistveno
različnima vsebinama«. Zanima nas, kako je v primeru povezanih družb? Ali je
kakšna omejitev oziroma ali se lahko vsako izmed povezanih podjetij prijavi na
javni razpis v dveh ločenih konzorcijih v dveh vlogah?

24.1.2018

Lahko. Glej tudi odgovor 57.
60.

V vlogi na javni razpis je navedeno, da je potrebno umestiti RRP v eno od
prednostnih področij in podpodročij S4, navedenih v tč. 2.1. javnega razpisa in v
tabeli, ki je priloga razpisu. Ali je možno navesti več podpodročij znotraj
prednostnega področja in če, koliko največ.

24.1.2018

Vlogo je potrebno umestiti v eno prednostno področje in eno podpodročje. Glej
tudi: Tabela prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije
pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije.
61.

V primeru, da se gre po modelu B konzorcija in bi imel zunanji JRO 30% ali več
deleža (kar pomeni pri 1mio EUR projektu cca. 300.000EUR vredno naročilo) ali
je potrebno iti v javno naročanje tega dela (zunanjih) storitev? Kako se to
upošteva v prijavi in to napiše, če se predvideva zunanji JRO kot izvajalec v
vrednosti 300.000EUR? Ali se ga lahko / mora že vnaprej (po postopku o JNZ)
izbrati? Se ga lahko določi in že vpiše v prijavo?

24.1.2018

Glej odgovor 39.
62.

V skladu s pravili javnega razpisa lahko prijavitelji dobijo dodatni bonus v višini
do 15 odstotnih točk, če izpolnjujejo pogoj, da k sodelovanju povabijo RO, ki nosi
vsaj 10 % upravičenih stroškov. Če v projektu sodeluje več RO, ali lahko vse

24.1.2018
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skupaj nosijo najmanj 10 % upravičenih stroškov, ali mora ena RO nositi vseh 10
% upravičenih stroškov?
Za možnost dodelitve bonusa v konzorciju nosijo najmanj 10% upravičenih
stroškov ena RO ali vse RO skupaj. Štejejo se RO, ki so konzorcijski partnerji.
Bonus se preverja na nivoju faze RRP – industrijska raziskava ali
eksperimentalni razvoj.
63.

V konzorciju sta 2 podjetji (obe MSP), 2 RO nastopata kot zunanja izvajalca. Ali
velja:
1. upravičeni stroški obeh RO skupaj morajo predstavljati najmanj 30 %
upravičenih stroškov projekta?

24.1.2018

Da. Glej tudi preglednico 3.4d za konzorcij B: FINANČNI NAČRT projekta po
letih in po vrstah stroškov.
2. Strošek vsaj ene od RO mora predstavljati najmanj 30 % upravičenih
stroškov projekta?
Ne.
64.

V konzorciju sta 2 podjetji (obe MSP) in 1 raziskovalna organizacija, torej 3
partnerji. Dodatna RO nastopa kot zunanji izvajalec. Ali lahko v tem primeru nosi
zunanja raziskovalna organizacija več kot 30 % upravičenih stroškov projekta?

24.1.2018

Ne. Gre za konzorcij A, kjer lahko stroški storitev zunanjih
izvajalcev
predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov projekta. Glej tudi preglednico
3.4d za konzorcij A: FINANČNI NAČRT projekta po letih in po vrstah stroškov.
65.

V razpisu je navedeno, da so do sofinanciranja upravičeni zgolj projekti, ki so
uvrščeni v podpodročja prednostnih področij.

24.1.2018

1. Ali se sme vsak projekt uvrščati zgolj v eno podpodročje, ne pa v 2 ali več?
Vsak projekt se mora uvrstiti v eno podpodročje. Glej tudi odgovor 60.
2. Kaj v primeru, ko je projekt multidisciplinaren in npr. razvija produkt in
tehnologijo, ki je potrebna, da produkt sploh nastane (to sta dve podpodročji)?
Ali je tak projekt upravičen do sofinanciranja?
Izbrati je potrebno primarno podpodročje. Glej tudi odgovor 60.
3. Če je upravičen, kako se potem definira prednostno podpodročje v obrazcu 1?
Predvidevam, da se navede vsebinsko najpomembnejše, torej primarno.
Tako je.
4. Za podjetja je določeno, da smejo sodelovati v 2 projektih na 2 različnih
podpodročjih. Kaj pa v primeru, ko so projekti multidisciplinarni - ali se gleda, da
se ne prekriva samo primarno področje, torej tisto, ki je navedeno v prijavnem
obrazcu? Druga podpodročja se potem lahko prekrivajo?
Preverja se glede na primarno izbrano podpodročje.
66.

Podjetje x se je oddelilo od podjetja y. Podjetje y je bilo v evidenco ARRS
vpisano kot raziskovalna organizacija. V oddelitveni dokumentaciji podjetja je
zabeleženo, da se raziskovalna skupina in vpisana raziskovalna organizacija
prenese na podjetje x. Na ARRS postopek poteka tako, da se stara raziskovalna
organizacija (y) ukine, nova (x) pa vnese po običajnem postopku. Celoten
postopek še ni zaključen. Prosimo vas za presojo ali v takšnih okoliščinah
podjetje x izpolnjuje pogoje za prijavo na omenjeni javni razpis.

24.1.2018
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Pogoj na javnem razpisu je, da mora biti partner konzorcija (v danem primeru
podjetje x) najkasneje na dan objave javnega razpisa vpisan v javno evidenco
RO pri ARRS.

DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 31. januar 2018 (odgovori 67-76)
Št.

Vprašanje/Odgovor

67.

Razdelitev sredstev na Vzhodno in Zahodno KR, poglavje 4.4: Način izbora vlog:
V točki 1 ste napisali, da bodo dobili sofinanciranje tisti konzorciji, ki bodo imeli
najvišje število točk na posameznem prednostnem področju pri čemer ni čisto
jasno kako bo na razdelitev vplival faktor regije (Vzhodna ali Zahodna KR).

Datum
objave
31.1.2018

1. Ali boste takšno ocenjevanje naredili posebej za Vzhodno in posebej za
Zahodno kohezijsko regijo?
Ocenjevanje ne bo ločeno za posamezno kohezijsko regijo.
2. Kako se bo obravnaval mešan to je Vzhodno-Zahodni konzorcij, če bo na
zahodni regiji že zmanjkalo denarja za sofinanciranje? Ali bo tak vzhodnozahodni konzorcij sploh dobil sofinanciranje (ker je denarja za zahod
zmanjkalo) ali ga bo dobil npr. samo vzhodni del konzorcija?
Ne. Mešan konzorcij bo izbran v kolikor bodo na voljo sredstva v obeh
kohezijskih regijah. V kolikor sredstev v eni od regij ne bo (več) na voljo, projekt
ne bo izbran za sofinanciranje.
3. Za Zahodno KR ste planirali 13,8 mio EUR sofinanciranja, prednostnih
področij pa je 9. Če bodo prijavljeni veliki konzorciji, ki bodo vsak prosil za 2
mio EUR sofinanciranja, to znese 18 mio EUR in zato bo potrebno celo
»prvouvrščenega« iz določenega prednostnega področja črtati. Ali ste v
javnem razpisu predvideli proces izločitve, saj mi tega procesa iz
objavljenega JR ne znamo razbrati. Takšen scenarij je zelo realen in vi bi na
nivoju razpisa morali predvideti rešitev te situacije, ki je lahko tudi žreb.
Proces izločitve je opisan v točki 4.4., podtočka 1, drugi odstavek.
68.

Ali velja, da za RO ni omejitev sodelovanja v projektih tudi če: Ni JRO in ni
ustanovljena po ZGD ali ZZad.

31.1.2018

Tako je. Velja, za vse RO skladno z opredelitvijo v javnem razpisu.
69.

Ali lahko v projektu sodelujejo tudi raziskovalci, ki niso vpisani v register ARRS,
vendar v podjetju opravljajo delo raziskovalcev?

31.1.2018

Ne.
70.

Kot malo podjetje bi želeli vzpostaviti konzorcij z dvema RO. Vsaka od njiju
lahko prevzame nekaj manj kot 10% upravičenih stroškov projekta, skupaj pa
več kot 10%. Ali na tak način še izpolnjujemo pogoj (ii) glede ugodnejše oblike
sofinanciranja.

31.1.2018

Da. Ob izpolnjevanju še podpogoja (b) pogoja (ii).
71.

Zanima nas, kako se določi velikost podjetja, če je podjetje v 100% lasti

31.1.2018
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mednarodnega podjetja s podružnicami v več državami?
Velikost podjetij je določena v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6.
5. 2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.
72.

Ali je vodja projekta, ki izvaja tudi raziskovalne aktivnosti upravičen strošek, ali je
potrebno del, namenjen vodenju projekta voditi ločeno in ni upravičen strošek?

31.1.2018

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.
73.

Naše vprašanje se nanaša na točko 4. Člani konzorcija obrazca II. Predstavitev
projekta.

31.1.2018

1. Če prav razumemo, se Preglednica 4.1. nanaša na konzorcijske partnerje iz
gospodarstva, preglednica 4.2. pa na vse konzorcijske partnerje.
Tako je.
2. Na koga se nanašajo ostali zahtevani podatki (življenjepisi, dosežki ...) - na
partnerje iz gospodarstva ali vse partnerje? Pri nekaterih postavkah prav
tako ni jasno, ali se zahteve nanašajo na fizično ali pravno osebo. Na primer:
seznam največ petih ustreznih objav in/ali proizvodov, storitev, seznam
največ petih ustreznih preteklih projektov ali dejavnosti.
Zahtevani podatki točke 4. se nanašajo na vse partnerje. Vse alineje, razen
alineje »življenjepis ali opis profila oseb..«, se nanašajo na partnerja kot celoto
(na pravno osebo).
74.

Na vprašanje št. 64 ste odgovorili, da se velikost podjetja preverja ob dodelitvi
pomoči glede na podatke, kot izhajajo iz zadnjega potrjenega računovodskega
obdobja in velja za celoten čas izvajanja projekta. Kaj oz. kdaj pomeni »ob
dodelitvi pomoči«?

31.1.2018

Pri pripravi vloge na javni razpis se za določitev velikosti podjetja uporabi
podatke iz zadnjega potrjenega računovodskega obdobja.
75.

V preglednico 4.1. je potrebno za vsakega partnerja vpisati »Število zaposlenih«.
Ali je tu mišljeno dejansko število zaposlenih ali število zaposlenih glede na ure
(AOP188)? Na kateri datum se upošteva podatek?
V preglednico 4.1. je potrebno za vsakega partnerja vpisati »Število zaposlenih v
RR«. Ali je tu mišljeno dejansko število zaposlenih v RR ali število zaposlenih v
RR glede na ure (AOP188)? Na kateri datum se upošteva podatek?

31.1.2018

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).
76.

Glede na to, da se pri določanju velikosti podjetij upoštevajo tudi povezane
družbe, nas zanima ali enako velja tudi za javne raziskovalne organizacije?
Torej, ali moramo pri določitvi velikosti ene članice univerze upoštevati celotno
delovanje univerze in njene povezane organizacije (vse članice UNI)?

31.1.2018

Upoštevanje Priporočil Komisije 2003/361/ES za potrebe določanja intenzivnosti
pomoči velja za vse prejemnike državnih pomoči, torej vse konzorcijske
partnerje.
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DATUM: Odgovori na vprašanja – objava 7. februar 2018 (odgovori 77-109)
Št.

Vprašanje/Odgovor

77.

Zanima nas, kako je glede povezanosti fakultet, ki so članice iste Univerze.
Imamo primer fakultete, ki je pridružena članica Univerze in fakultete, ki je
članica iste Univerze in bi bili članici konzorcija na RRP2 projektu."

Datum
objave
7.2.2018

Lahko, v kolikor sta članici univerze v evidencah ARRS vodeni kot samostojni
raziskovalni organizaciji in izpolnjujeta ostale pogoje iz točke 3 javnega
razpisa.
78.

Glede na to, da se za uveljavljanje stroškov dela uporablja Standardna lestvica
stroška na enoto - nacionalna metodologija, predvidevamo, da je potrebno
upoštevati omejitev 1700 ur na osebo na leto. Drži?

7.2.2018

Ne drži. Uveljavlja se ure dejansko opravljene na projektu v okviru rednega
dela. To pomeni, da je lahko vsota opravljenih ur v primeru 100% zaposlitve na
projektu na leto tudi višja od 1700 ur.
79.

Po priročniku Frascati, na katerega se sklicujete v razpisu, spadajo aktivnosti
vodenja projekta tudi v raziskovalno delo. Sklepamo, da vodenje projekta zato
lahko štejemo med upravičene stroške. Drži?

7.2.2018

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.
80.

Obrazec 5. Finančni načrt po vrstah stroškov in partnerjih ter virih financiranja Tabela 1 - šifra 7.5 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev: Glede na podano
opombo se nam postavlja vprašanje, katere stroške vključiti. Lahko, prosim,
podate kakšen konkreten primer uporabe?

7.2.2018

Glej Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje
operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020,
točka 3.3.6.3. Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so del razpisne
dokumentacije.
81.

Na strani 7 razpisa je v poglavju 4.2 Merila za ocenjevanje vlog pod točko 2.
zapisano, da se ocenjuje trajnost ukrepov po zaključku programskega obdobja.
Zanima nas, kaj štejete pod programsko obdobje.

7.2.2018

Gre za eno od predpisanih meril Operativnega programa 2014-2020. Po koncu
programskega obdobja se nanaša na obdobje po koncu leta 2023. Podmerila
konkretneje opredeljujejo, kaj bo predmet ocenjevanja.
82.

V obrazcu II. Predstavitev projekta je pod točko 1.2 B zahtevana utemeljitev
prispevka k uresničevanju horizontalnih ciljev OP 2014-2020. Nikjer drugje
nismo zasledili tega izraza, pač pa se pojavljajo horizontalna načela. Se torej
nanašamo na horizontalna načela ali je mišljeno kaj drugega?

7.2.2018

Horizontalni cilji OP so opredeljeni v poglavju navedenem v točki 2.1. javnega
razpisa. Glej tudi odgovor 38.
83.

Kje v razpisni dokumentaciji najdemo informacije o obveznosti, da so vsi
sodelujoči v projektu (raziskovalci in strokovni ter tehnični sodelavci) vpisani v
register ARRS?

7.2.2018

14

Vsi konzorcijski partnerji so izvajalci raziskovalne dejavnosti skladno z ZRRD in
so vpisani v evidenco RO na ARRS. Zato bo spremljanje sodelujočih
zaposlenih, ki bodo izvajali RR aktivnosti, vključevalo tudi preverjanje vpisa v
bazo ARRS v času izvajanja RR projektov.
84.

Od katerega trenutka naprej morajo biti sodelujoči v projektu vpisani kot
raziskovalci v register ARRS?

7.2.2018

Vpis sodelujočih v evidenco ARRS je pogoj za izvajanje RR aktivnosti
zaposlenega in uveljavljanje upravičenega stroška. Ni potrebno, da so vpisani
že ob prijavi na javni razpis.
85.

ARRS vpisuje strokovne in tehnične sodelavce v register šele ob začetku
projekta (pred tem jih ni mogoče vpisat). Ali lahko planiramo njihovo
sodelovanje v projektu?

7.2.2018

Lahko.
86.

Zanima me status zaposlenega. Ali to pomeni da mora biti v delovnem
razmerju pri delodajalcu ali se status zaposlenega interpretira na podoben
način, kot pri davčni presoji (prednost vsebine pred obliko). Govorim o tem, da
je zaposlen tisti, za katerega velja: 1.Dela pod nadzorom delodajalca, 2.Dela
po navodilih delodajalca, 3.Dela v prostorih in na opremi delodajalca, 4.Vsi
rezultati njegovega dela so v lasti delodajalca. Ne glede na obliko pogodbe, ki
jo ima z delodajalcem.

7.2.2018

Pogoj je pogodba o zaposlitvi. Pogoji in dokazila za uveljavljanje upravičenih
stroškov so navedeni v točki 11 javnega razpisa.
87.

Pod točko 1.3 se zahteva opis vpetosti KET v projekt, pri čemer ni navedenega
referenčnega dokumenta, kjer so KET opisani. Samo angleško ime kratice ni
dovolj, saj na internetu mrgoli informacij v angleščini, ki z različnih aspektov
obravnavajo različne tehnologije in koncepte, ki se nanašajo na KET. Prosim
za informacijo in link na relevanten dokument na katerega se lahko sklicujemo.

7.2.2018

Javni razpis ne opredeljuje konkretnega dokumenta. Vsebino vloge smiselno
navežite na KET.
88.

V vezi s standardno lestvico stroška na enoto stroškov dela prosimo za
informacijo ali je strošek dela na uro raziskovalcev in strokovno-tehničnih
sodelavcev bruto 1 ali bruto 2?

7.2.2018

Stroški dela zaposlenih na RR se uveljavljajo v poenostavljeni obliki stroška, to
je standardni lestvici stroška na enoto za stroške dela. Standardna lestvica
stroška na enoto za delo raziskovalcev za uro dela znaša 21,00 EUR, za
strokovne in tehnične sodelavce pa 14,00 EUR na uro RR dela in predstavlja
višino upravičenih stroškov za uro RR dela.
Povračilo oziroma sofinanciranje upravičenega stroška je odvisno od višine
stopnje intenzivnosti državne pomoči, opredeljene v točki 6 javnega razpisa.
Gre za poenostavljeno obliko upravičenih stroškov, kjer se dejansko nastale
stroške in plačila za te stroške ne preverja. Predmet preverjanja so dokazila
opredeljena v točki 11 javnega razpisa.
89.

V odgovoru na vprašanje št. 31 navajate "Način zagotavljanje lastnih
sredstev je v pristojnosti konzorcijskih partnerjev". Zanima nas, ali bo potrebno
dokazovati dejanski finančni tok lastnih sredstev, ki jih nek partner vloži v
projekt. Če da, je naslednje vprašanje: ali bomo RO, npr. članice univerze, za
to lahko uporabili programsko financiranje?

7.2.2018

15

Partnerji v konzorciju morajo pri zagotavljanju lastne udeležbe upoštevati
prepoved dvojnega financiranja.
90.

Vrednost projekta je med 1 in 2 milijona. Ali mora temu znesku ustrezati
celica v Excel tabeli "Skupaj sofinanciranje ESRR" ali celica "Skupaj
vsi viri financiranja"?

7.2.2018

Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta je 1 mio EUR,
maksimalna višina pa 2 mio EUR. To pomeni višina »Skupaj sofinanciranje
ESRR«.
91.

Želimo se prijaviti na aktualni razpis "Spodbujanje izvajanja RR
projektov TRL3-6. Imamo zagotovljeno sofinanciranje partnerja iz tujine
v
višini
50%
vrednosti
projekta,
zaprosili
bi
za
drugo
polovico. Razvoj bi se izvajal doma od koder bo partnerska RO, ki
izpolnjuje pogoje in ki bi bila prijavitelj na razpis in nosilec
konzorcija, koristnik inovacije bo domača družba. Sprašujemo, ali je
lahko partner, ki da denar iz tuje družbe in če da, kako naj izrazi
svojo pripravljenost za sofinanciranje? Samo s pismom o nameri, torej
pisno izjavo, ali naj da kaj bolj obvezujočega, kot je bančna garancija?

7.2.2018

Pogoj javnega razpisa je, da so vsi konzorcijski partnerji bili najkasneje na dan
objave JR vpisani med RO v evidenci ARRS in izpolnjujejo ostale pogoje iz
točke 3 javnega razpisa. Konzorcijski partnerji bodo sofinancirani skladno s
pravili državnih pomoči, opredeljene v točki 6 javnega razpisa. Partnerji v
konzorciju morajo pri zagotavljanju lastne udeležbe upoštevati prepoved
dvojnega financiranja.
92.

Ali je lahko vodilni partner konzorcija v primeru konzorcija tipa A veliko
podjetje, v katerem pa kot partnerji sodeluje tudi MSP in RO ?

7.2.2018

Lahko. Odločitev glede izbire prijavitelja je prepuščena konzorciju.
93.

V tčk. 6 javnega razpisa je opredeljeno, da se do največje intenzivnosti v
posamezni raziskovalni stopnji lahko doda bonus do 15 odstotnih točk, če je
izpolnjen vsaj eden od pogojev pod i) ali ii). Pod i),a je navedeno: »nobeno
posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov
sodelovalnega projekta« - ali ta pogoj (konzorcij B) velja upoštevajoč tudi
pogodbene stroške podizvajalcev, t.j. zunanjih izvajalcev RR storitev (RO) ali le
za stroške dela in ostale stroške delovanja konzorcijskih partnerjev?

7.2.2018

Nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov
posamezne faze RRP-ja, ne glede na vrsto stroška.
94.

Prosimo za pojasnilo vašega odgovora št. 58:
V razpisu nikjer ni navedeno, da je pogoj za delo na raziskovalno-razvojnem
projektu vpis zaposlenega v ARRS bazo oz Sicris. Ta pogoj bi namreč
sodelovanje podjetij na razpisu bistveno omejil.

7.2.2018

Glej odgovor 83.
95.

Ali se lahko stroški projekta planirajo za obdobje 2019, 2020 in 2021 in za leto
2018 ni predvidenih stroškov? Projekt bi se tako pričel z 1.1.2019 in trajal do
31.12.2021, ker za 2018 je težko planirati začetek tako velikega projekta, ker
se ne ve, kdaj bo dejansko podpisana pogodba za sofinanciranje. Produkt po
končani fazi TRL 7-9 bi prišel na trg v letu 2023. Je to ok?

7.2.2018

Da, lahko. Vendar bo ministrstvo izbranim prijaviteljem predlagalo prilagoditev
dinamike sofinanciranja operacije skladno z razpoložljivimi sredstvi po
posameznih proračunskih letih skladno s točko 5 javnega razpisa.
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96.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo biti vsi konzorcijski partnerji
najkasneje na dan objave javnega razpisa vpisani v SICRIS. V odgovoru št. 58
pa ste navedli, da morajo biti zaposleni na projektu (tako raziskovalci kot
tehnično osebje) prav tako vpisani v evidence ARRS. Ali tudi ta pogoj velja ob
objavi razpisa ali se lahko registrirajo naknadno (do oddaje vloge oz. do
začetka izvajanja projekta)?

7.2.2018

Glej odgovor 84.
97.

Imamo formiran konzorcij B (dva podjetja v projektu). Podjetji (upravičenca)
nista osebi javnega prava. V skladu z 9. členom ZJN-3 podjetje ni naročnik, v
skladu z Navodili MIZŠ, točka 3.1.3, kjer je v četrtem odstavku navedeno, da,
če upravičenec ni naročnik po zakonu, ki ureja javno naročanje, se mora
ravnati po načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, in v skladu z
navodili OU, točka 2.7, kjer piše v rubriki Dokazila, da je potrebno predložiti
dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila, če je upravičenec naročnik
po zakonu – iz tega sklepamo, da gospodarski subjekt, ki ni oseba javnega
prava (torej naša podjetja v konzorciju), ni zavezan k izvedbi javnega naročila,
ampak se mora ravnati po načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.
Ali je naše sklepanje pravilno?

7.2.2018

Izvajalci zunanjih storitev so lahko izbrani glede na možnosti upoštevajoč
Navodila MIZŠ, Navodila OU in določila točke 11 in 12 javnega razpisa.
V kolikor določila ZJN v določenem primeru niso relevantna, je potrebno
upoštevati določila točke 3.1.3. Navodil MIZŠ.
98.

Stopnja sofinanciranja posameznih faz RRP je določena v 6. tčk javnega
razpisa. Ali je tudi določeno minimalno oz. maksimalno razmerje med obema
vrstama faz raziskovanja, t.j. med TRL 3-4 in TRL 5-6?

7.2.2018

Operacija mora vključevati izvajanje enega RRP v dveh fazah: industrijska
raziskava in eksperimentalni razvoj. Razmerje med fazo IR in fazo ER ni
določeno. Projekt bo ocenjevan skladno z merili za ocenjevanje vlog iz točke
4.2 javnega razpisa.
99.

V navodilih prijaviteljem je pod tč. 2 (Predstavitev projekta) zapisano, da
skupno število strani vloge Obrazca II z naslovnico in za dele 1 (odličnost), 2
(učinek) in 3 (izvedba) ne sme presegati 40 strani.

7.2.2018

1. Ker je potrebno izpolniti tako slovensko in angleško različico Obrazca II
nas zanima, ali je omejitev 40 strani mišljena za obrazec v slovenščini ali
za oba obrazca skupaj (slovenski + angleški)?
Omejitev strani velja za vsak obrazec posebej.
2. V samem obrazcu II se navaja na str. 12, da velja omejitev 40 strani do
točke 3.4d, kar je nekoliko več kot je navedeno v samih navodilih
prijaviteljem pod tč. 2? Kaj se bo upoštevalo?
Omejitev velja za celotne točke 1, 2 in 3, kar dejansko pomeni do vključno
točke 3.4d.
3. Pri preglednici 3.4d se odvečno tabeli briše iz obrazca ali se pusti prazno,
npr. če se uvrščamo v konzorcij A, tabelo za konzorcij B + pojasnilo pod
tabelo brišemo iz obrazca ali pustimo prazno?
Vse tabele v II. Predstavitvi projekta so sestavni del obrazca in se jih ne briše.
4. Čemu služijo Vzorci FN_ tabele, ki so del razpisne dokumentacije pod tč.
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14? ta excelova datoteka je mišljena kot pomoč za izpolnitev tabel v
drugem delu Obrazca II?
Tako je.
100.

V vprašanjih in odgovorih smo zasledili, da morajo biti v ARRS vpisani tako
raziskovalci kot tehnično-strokovni sodelavci. Zanima nas ali lahko skupino
našega podjetja do oddaje prijavne vloge razširimo z dodatnimi osebami, če
smo zadostili pogoju, da smo imeli RR skupino registrirano pred objavo
razpisa?

7.2.2018

Lahko. Glej tudi odgovor 84.
101.

Gospodarska družba je partnerica v projektu in za njegovo izvedbo potrebuje
podizvajalca. Zanima me, ali je za izbiro podizvajalca, ki bo opravljal dela na
projektu v vrednosti nad 20.000 eur, potreben javni razpis? Ali je za dela
podizvajalca, ki bodo presegla vrednost 132.000 eur, potreben evropski javni
razpis? Če je za dela podizvajalca, ki presežejo vrednost 20.000 eur, potreben
razpis, me zanima, kdaj je presežena ta vrednost? Se to nanaša na
podizvajalsko delo, opravljeno za posameznega partnerja, ali za podizvajalska
dela, opravljena za konzorcij kot celoto?

7.2.2018

Izvajalci zunanjih storitev so lahko izbrani glede na možnosti upoštevajoč
Navodila MIZŠ, Navodila OU in določila točke 11 in 12 javnega razpisa.
102.

Ali lahko v projektu sodelujejo tudi raziskovalci/tehniki, ki bodo po objavi
javnega razpisa in po oddaji vloge vpisani v register ARRS?

7.2.2018

Lahko. Glej tudi odgovor 84.
103.

Prosim vas za informacijo glede vpisa partnerjev konzorcija v SICRIS. Je
pogoj, da so bili na dan objave razpisa vpisani v SICRIS ali zadošča, da so bili
na ta dan že v postopku, čeprav sam vpis še ni bil izveden?

7.2.2018

Ne zadošča. Konzorcijski partnerji morajo biti vpisani v evidenco ARRS
najkasneje na dan objave javnega razpisa.
104.

Se lahko na spodnji razpis prijavi slovenska podružnica tujega podjetja,
samostojno?

7.2.2018

Na javni razpis se lahko prijavi kot konzorcijski partner, v kolikor izpolnjuje
pogoje iz točke 3 javnega razpisa.
105.

1. Navajate, da morajo biti tako tehnični sodelavci kot raziskovalci vključeni v
SICRIS bazo raziskovalcev. Torej tehnični sodelavci ne morejo biti z nižjo kot
7.stopnjo izobrazbe, saj je to pogoj pri ARRS. Drži?

7.2.2018

Ne drži. Za tehničnega sodelavca ni potrebna 7.stopnja izobrazbe.
2. Kdaj morajo biti vpisani raziskovalci v bazo SICRIS – predvidevamo, da se
lahko vpišejo med izvajanjem projekta, ker samo tako lahko na projekt
zaposlimo nove zaposlene – drugače lahko samo tiste, ki so že zaposleni.
Tako je. Glej tudi odgovor 84.
106.

Pogoj za vpis organizacije v evidenco RO ARRS mora biti izpolnjen najkasneje
na dan objave razpisa. Kako pa je s sodelujočimi raziskovalci in drugim
strokovno/tehničnim osebjem, ki so vključeni v izvajanje projekta? Ali morajo ti
biti vpisani do začetka izvajanja njihovih aktivnosti na projektu in s tem do
pričetka uveljavljanja sofinanciranja ali morda že kdaj prej (na dan objave

7.2.2018
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razpisa, do oddaje prijave na JR, ipd.)?
Glej tudi odgovor 84.
107.

Ali lahko podjetje akcijski načrt faze TRL 7-9 zastavi tako, da bo za to fazo
izvajalo hčerinsko podjetje v sodelovanje z matičnim podjetjem, ker je princip
skupine tak, da ima centraliziran razvoj, medtem ko se trženje izvaja v
hčerinskih podjetjih.

7.2.2018

Lahko, ob ustrezni ureditvi IPR in opredelitvi v akcijskem načrtu v vlogi na javni
razpis.
108.

Prosim za natančno pojasnilo za vpisovanje podatkov v tabelo 4.1. Kaj se
lahko šteje pod vlaganja v RR? Ali je to pravilo enako kot je bilo pri razpisu v
letu 2016. Prosimo tudi za formulo za izračun dodane vrednosti na
zaposlenega.

7.2.2018

Prijavitelji sami pripravijo izračun. Na tem javnem razpisu vlaganja v RR ne
predstavljajo pogoja za sodelovanje na javnem razpisu in služijo le za
predstavitev kvalitete in kompetenc partnerjev. Izračun mora biti preverljiv.
109.

1. Ali morajo biti nadaljnji člani, torej druga podjetja (velika ali MSP) v
konzorciju A tudi izvajalci raziskovalno-razvojne dejavnosti in vpisani v javno
evidenco raziskovalnih organizacij?

7.2.2018

Da.
2. Kako vstopajo podjetja, ki so sofinancerji industrijske raziskave, v projekt?
Konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati pogoje navedene v točki 3 javnega
razpisa, ne glede na vrsto raziskave.

19

