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JAVNI RAZPIS ZA »SPODBUDE ZA 
RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«



Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov
podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti
nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da
je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem
okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v
njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne
uporabe.

Optimizacija proizvodnega procesa ni namen JR in je neupravičena za sofinanciranje.
Za sofinanciranje je upravičen proces, ki ga da podjetje na trg.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA



Sofinancirati najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih
projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na
razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko
dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično
povečuje konkurenčnost sodelujočih podjetij.

CILJ JAVNEGA RAZPISA



• Strategija pametne specializacije opredeljuje 9 prednostnih področji uporabe. (Pri JR RRI 2
je izvzeto področje trajnostnega turizma.)

• Konec leta 2016 so se na vseh 9-ih področjih oblikovala Strateško razvojna inovacijska
partnerstva, ki so pripravila Akcijske načrte.

• DSDS S4 je 7. julija 2017 sprejela Tabelo prioritet S4 ter s tem potrdila oz. delno potrdila
akcijske načrte SRIP. Tabela prioritet S4 se uporablja za nadaljnje osredotočenje,
konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij. Za interpretacijo fokusnih področij in
tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP.

• V okviru JR RRI 2 so do sofinanciranja upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v
fokusna področja in/ali tehnologije kot so opredeljeni v:
• tabeli prioritet S4, z izjemo področja trajnostnega turizma in
• ključnih usmeritvah SRIP, z izjemo Ključnih usmeritev SRIP turizem.

• Vsa dodatna pojasnila se nahajajo na:
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_i
novacijska_partnerstva_srip/

Za podrobnejše informacije, vezane na vsebino navedenega prednostnega področja uporabe,
kontaktirajte koordinatorja predmetnega SRIP-a.

STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE S4

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/


• PODJETJA – s sedežem v RS, ne glede na velikost, kot so opredeljena v ZPOP-1

• TUJE PODJETJE – ustanovitev podružnice v RS do sklenitve pogodbe

• KONZORCIJI PODJETIJ

• JAVNI ZAVODI so izključeni, lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci

Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo,
ne glede na njeno pravno obliko.

CILJNE SKUPINE / UPRAVIČENCI



• Okvirna višina nepovratnih sredstev  za 3 odpiranja znaša skupaj 74.200.000,00 EUR.

1. oddaja vlog   26.9.2017   30.000.000,00 EUR

2. oddaja vlog  11.5.2018  30.000.000,00 EUR

3. oddaja vlog  24.9.2019   14.200.000,00 EUR

• Delitev V / Z

45.135.118,00 EUR (60,8%) – za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 

29.064.882,00 EUR (39,2%) – za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija

Izvajanje aktivnosti v programskem območju.

Sprememba programskega območja ni dovoljena.

NEPOVRATNA SREDSTVA



SPLOŠNI POGOJI

• ustanovitev podružnice / tuja podjetja

• ni neporavnanih obveznosti do ministrstva in IO (glede na pogodbe o sofinanciranju)

• ni neporavnanih finančnih obveznosti (obvezne dajatve, druge denarne nedavčne 
obveznosti, predloženi obračuni davčnih odtegljajev za plače) 

• ni ugotovljenih hujših nepravilnosti pri že sklenjenih pogodbah z ministrstvom in IO

• postopki po ZFPPIP

• pridobivanje državnih pomoči – podjetja v težavah

• prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva

• izključeni sektorji

• vračanje neupravičeno prejete državne pomoči

• isti upravičeni stroški (dvojno sofinanciranje)

POGOJI ZA KANDIDIRANJE



POSEBNI POGOJI

• podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti

• delež kapitala v virih sredstev podjetja nad 30%

• EN konzorcijski partner LAHKO ne izpolnjuje zgornjih dveh pogojev HKRATI ali 
POSAMIČNO

• zaposluje najmanj 3 osebe (predhodno leto)  potrdilo ZZZS

• višina čistih prihodkov od prodaje (predhodno leto) je vsaj enaka vrednosti 
upravičenih stroškov RRI projekta

• nastopi lahko 1 x kot prijavitelj (samostojni ali konzorcijski) in 1 x kot konzorcijski 
partner na eno odpiranje

POGOJI ZA KANDIDIRANJE



POSEBNI POGOJI – KONZORCIJ

• sodeluje lahko konzorcij največ treh podjetij

• sklenitev konzorcijske pogodbe (vzorec OBRAZEC 6)

Povezana podjetja – v konzorciju lahko nastopa samo eno. Lahko pa povezana podjetja
nastopajo samostojno in/ali v konzorciju z drugimi podjetji, vsako s svojo vlogo.

Odgovornost konzorcijskih partnerjev v razmerju do ministrstva solidarna.

Konzorcijski partnerji s konzorcijsko pogodbo uredijo medsebojne obveznosti SAMI
(pravice intelektualne lastnine, delitev prihodkov,…).

Spremembe konzorcijev – utemeljeni razlogi.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE



POGOJI ZA RRI PROJEKT
• skladen z namenom, ciljem in predmetom JR

• uvrsti se v vsaj eno fokusno področje in/ali tehnologije znotraj izbranega prednostnega 
področja uporabe veljavne S4 za katerega je potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt SRIP 
(brez področja trajnostnega turizma)

• ne sme se pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru

• ne sme biti daljši od 24 mesecev

• višina sofinanciranja upravičenih stroškov  vsaj 100.000,00 € in največ 500.000,00 €

• v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije

• izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči

• upoštevati pravilo kumulacije državne pomoči

• stroškovno mesto - stroški zunanjih storitev, neopredmetena sredstva in prejeta sredstva

• projektni cilj = nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati 
na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta

„Dati na trg“ – upravičenec nastopi z izdelkom na trgu, ga promovira, ga trži preko spleta, 
ima že druge trženjske aktivnosti, ni pa nujno, da ima že določene prihodke ali sklenjene 
pogodbe.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE



Podmerilo 1.1: OBRAZEC 2 - Strateška cilja S4 sta že določena
- Cilji izbranega prednostnega področja – določite sami 

(Pojasnila ciljev v točki 9. Pojasnil javnega razpisa)

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON
MOŽNIH 

TOČK
UTEŽ

KONČNA 
OCENA

1.MERILO

USTREZNOST RRI 
PROJEKTA 

(SKUPAJ 0-4,5 TOČK)

1.1 PODMERILO
Prispevek RRI projekta k doseganju ciljev Slovenske 
strategije pametne specializacije (S4).

0 – 10 15% 0 - 1,5

1.2 PODMERILO 
Razvojna osnova RRI projekta

0 – 10 15% 0 – 1,5

1.3 PODMERILO 
Ustreznost, izvedljivost in vsebinska celovitost RRI projekta.

0 - 10 15% 0 - 1,5

RAZPON
MOŽNIH 

TOČK
UTEŽ

KONČNA 
OCENA

1.MERILO

USTREZNOST RRI 
PROJEKTA 

(SKUPAJ 0-4,5 TOČK)

1.1 PODMERILO
Prispevek RRI projekta k doseganju ciljev Slovenske 
strategije pametne specializacije (S4).

0 – 10 15% 0 - 1,5

1.2 PODMERILO 
Razvojna osnova RRI projekta

0 – 10 15% 0 – 1,5

1.3 PODMERILO 
Ustreznost, izvedljivost in vsebinska celovitost RRI projekta.

0 - 10 15% 0 - 1,5



Podmerilo 2.2: Elementi inovativnosti RRI projekta – točka 5.2 Pojasnil javnega 
razpisa. Glede na vsebino RRI projekta, lahko le ta vključuje vse elemente inovativnosti ali pa je 
določen element vključen v takšnem obsegu, da kljub manjši vključitvi drugih elementov kaže na 
potencial inovativnosti RRI projekta.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON
MOŽNIH 

TOČK
UTEŽ

KONČNA 
OCENA

2. MERILO

ODLIČNOST RRI 
PROJEKTA 

(SKUPAJ  0-10,5 TOČK)

2.1 PODMERILO
Stopnja tehnološke odličnosti RRI projekta.

0 – 10 35% 0 - 3,5

2.2 PODMERILO 
Stopnja vključenosti elementov inovativnosti RRI projekta.

0 – 10 35% 0 - 3,5

2.3 PODMERILO 
Tržni potencial RRI projekta.

0 - 10 35% 0 - 3,5



Projektni cilj  - OBRAZEC 2, točka 8  opredeliti 1 projektni cilj = izdelek/proces/storitev                            
z opredeljenimi 3 lastnostmi  glede na opredelitve v vlogi se bo preverjalo 
doseganje cilja.

Programski cilji - OBRAZEC 2, točka 9 opredeliti trenutno in načrtovanje vrednost/stanje 
glede na opredelitve v vlogi se bo spremljalo doseganje cilja na nivoju podjetja, v 
utemeljitvah pa bo potrebno predstaviti tudi prispevek RRI projekta k doseženim 
programskim ciljem. 

Projektni cilj in programski cilji so pojasnjeni v točki 9. Pojasnil javnega razpisa.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON 
MOŽNIH 

TOČK

UTE
Ž

KONČN
A 

OCENA

3. MERILO

VPLIVI IN 
UČINKI RRI 
PROJEKTA 

(SKUPAJ 0-6 TOČK)

3.1 PODMERILO
Ustreznost in dosegljivost projektnega cilja RRI projekta.

0 – 10 20% 0 - 2

3.2 PODMERILO 
Širši družbeni vpliv.

0 – 10 20% 0 - 2

3.3 PODMERILO 
Prispevek k prehodu v krožno in nizkoogljično 
gospodarstvo.

0 – 10 20% 0 - 2



V JR RRI 2 ni posebnih zahtev glede kompetenc vodje projekta in vodilnega osebja RRI projekta.

Upoštevaje definicijo/ predstavitev posamezne kategorije osebja (raziskovalec, strokovni in
tehnični sodelavec) kot je zapisana v metodologiji izračuna standardne lestvice stroška na enoto
(Priloga 1 k Pojasnilom javnega razpis).

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON 
MOŽNIH 

TOČK

UTE
Ž

KONČN
A 

OCENA

4. MERILO

USPOSOBLJENOST 
PRIJAVITELJA/ 
KONZORCIJSKIH 
PARTNERJEV 

(SKUPAJ 0-4,5 TOČK)

4.1 PODMERILO
Pretekle RRI reference prijavitelja / konzorcijskih partnerjev

0 – 10 15% 0 - 1,5

4.2 PODMERILO 
Ustreznost kompetenc vodje in vodilnega osebja RRI projekta in 
potrebe po zunanjem znanju ter opis infrastrukture in druge 
pomembne tehnične opreme za izvedbo RRI projekta.

0 – 10 15% 0 - 1,5

4.3 PODMERILO 
Kvaliteta konzorcija in dodana vrednost sodelovanja za izvedbo 
RRI projekta (ocenjuje se samo v primeru konzorcija).

0 - 10 15% 0 - 1,5



OBRAZEC 2 IN OBRAZEC 3 – usklajenost terminskega in finančnega planiranja 

Ni omejitve na kateri stopnji mora biti razvoj na začetku izvajanja, pomembno je da 
bo v roku 24 mesecev RRI projekt zaključen. Projektne aktivnosti, ki so planirane v 
vlogi, pa se ne smejo pričeti pred izdajo sklepa o izboru.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON 
MOŽNIH 

TOČK

UTE
Ž

KONČN
A 

OCENA

5. MERILO

NAČRTOVANJE 
RRI PROJEKTA

(SKUPAJ 0-4,5 TOČK)

5.1 PODMERILO
Procesi vodenja RRI projekta.

0 – 10 15% 0 - 1,5

5.2 PODMERILO 
Realnost in izvedljivost terminskega načrta RRI projekta.

0 – 10 15% 0 - 1,5

5.3 PODMERILO 
Učinkovitost in izvedljivost finančnega načrta RRI projekta.

0 - 10 15% 0 - 1,5



• obmejno problemska območja
• problemska območja z visoko stopnjo brezposelnosti
• območje Triglavskega narodnega parka

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

RAZPON 
MOŽNIH 

TOČK

UTE
Ž

KONČN
A 

OCENA

6. DODATNO MERILO

LOKACIJA RRI PROJEKTA

(0 ali 2 TOČK)

DA = 2
NE = 0



• maksimum točk
Konzorcij z merilom 6 32 točk

Samostojni prijavitelj z merilom 6 30,5 točk

• prag števila točk je 18 (z utežjo)

• dodatno merilo 6 se upošteva, če vloga doseže prag

• vloga lahko prejme 0 točk samo pri podmerilih 2.2, 4.3 in 6

• samo za 1. in 2. odpiranje velja, da se med pozitivno ocenjenimi vlogami najprej
izbere po 1 vloga z najvišjimi točkami na prednostno področje uporabe

• sledi izbor vlog, ki so dosegle najvišje število točk do porabe razpoložljivih sredstev

• v primeru mešanih konzorcijev glede na Kohezijsko regijo – v kolikor za eno
Kohezijsko regijo ni več razpoložljivih sredstev se tak konzorcij ne uvrsti v
sofinanciranje

POSTOPEK IZBORA



UPRAVIČENI STROŠKI



• intenzivnost pomoči
velika podjetja – do 25%
srednje velika podjetja - do 35%
mikro in mala podjetja – do 45%

Pravilna določitev velikosti podjetja - določa se po Prilogi I Uredbe 651/2014/EU
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651) in ne po
ZGD. Lahko si pomagate s Smernicami za opredelitev MSP
(http://www.mgrt.gov.si/12121121121212.1/zakonodaja_in_dokumenti/internacionaliza
cija/drugi_pomembni_dokumenti/).
Sprememba velikosti v postopku preverjanja, po izdaji sklepov, po podpisu pogodbe –
intenzivnost pomoči se lahko zmanjša, nikakor se ne more povečati.

• obdobje izvajanja operacije
obdobje upravičenih stroškov – od izdaje sklepa o izboru – 24 mesecev
obdobje upravičenih izdatkov – od izdaje sklepa do izstavitve zadnjega ZZI
obdobja poročanja (6/9/9/)

Pred začetkom operacije ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča zaveza za
izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru operacije. Prijavitelji morajo pri
pripravi vloge upoštevati, da je za sofinanciranje izključena proizvodnja predhodno že
razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.

UPRAVIČENI STROŠKI

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
http://www.mgrt.gov.si/12121121121212.1/zakonodaja_in_dokumenti/internacionalizacija/drugi_pomembni_dokumenti/


• upravičeni stroški eksperimentalnega razvoja in industrijskih raziskav, ne

glede na to na kateri TRL stopnji so projekte aktivnosti. (TRL lestvica je pomoč pri planiranju RR
aktivnosti)

• stroški neposredno povezani s projektom / dejansko nastali/ v obdobju
upravičenosti/ temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah

• stroškovno mesto (obvezno je knjiženje stroškov za zunanje izvajalce in neopredmetena

sredstva; za poenostavljene oblike obračunavanja stroškov knjiženje ni potrebno; na
stroškovno mesto se knjižijo tudi prejeta sredstva)

• upravičenost sofinanciranja se preverja v okviru kontrole ZZI - dokazovanje
upravičenih stroškov

v primeru konzorcija – skupno poročanje

navodila upravičencem za izvajanje (po podpisu pogodb)

dokazovanje gospodarnega ravnanja s tržno ceno (3 ponudbe)

UPRAVIČENI STROŠKI



Standardna lestvica stroškov na enoto 
 zajema strošek za plačo, malico, prevoz na delo, službene poti…

 Raziskovalec 21,00 €/ uro

 Strokovni in tehnični sodelavec 14,00 €/uro

 uveljavljajo in dokazujejo se ure dela, ki so dejansko nastale – ko je bil delavec 
dejansko na delovnem mestu (ure na dnevni ravni ne smejo presegati ur, ki jih je 
zaposleni dejansko opravil in ki so razvidne iz evidenc prisotnosti na delu, ki jih 
vodi podjetje).

 Omejitev ur/ leto/osebo je 1.700 ur (glede na obdobja poročanja ustrezno 
prilagoditi 6/12, 9/12, 9/12) 

UPRAVIČENI STROŠKI



•informiranje in obveščanje javnosti
Logotip EKP ESRR

„Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj“

Logotip MGRT

•hranjenje dokumentacije, spremljanje in evidentiranje

•dostopnost dokumentacije nadzornim organom

•enake možnosti in trajni razvoj

•dvojno financiranje

SPLOŠNA PRAVILA



• poslovna skrivnost

• spremljanje in vrednotenje doseganja ciljev in kazalnikov

• spremembe operacije

O vsaki spremembi oziroma odstopanju z vlogo določenega RRI projekta je potrebno obvestiti ali
posredovati prošnjo za soglasje

Statusne spremembe

Spremembe dinamike sofinanciranja RRI projekta

Nezmožnost izvedbe dogovorjenega obsega RRI projekta

Spremembe pri izvajanju RRI projekta

Spremembe konzorcijskih partnerjev

Spremembe vodij projektov in vodilnega osebja

• resne napake, nepravilnosti, goljufije, kršitev obveznosti

SPLOŠNA PRAVILA



• izpolnjevanje pogojev JR mora izhajati iz vsebine celotne vloge

• izpolnjevanje obrazcev
Brisanje in dodajanje vsebine obrazcev ni dovoljeno
Držite se predpisanega obsega posameznih rubrik (v primeru dodatnih utemeljitev – kot

priloga)

• OBRAZEC 2
izhajati iz vsebine meril za ocenjevanje in pogojev JR

REALNO IN SMISELNO prikazati načrtovani projektni cilj. Preveč optimistična pričakovanja
lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja in so lahko podlaga za
zahtevo za vračilo prejetih sredstev.

osredotočenje na podajanje informacij, ki omogočajo objektivno ocenjevanje ter podpirajo
odločitev za RRI projekt v skladu s ciljem in namenom razpisa, in ne na aktivnosti, ki s tem
niso neposredno povezane.

opisi in utemeljitve naj bodo JASNE, RAZUMLJIVE, NANAŠAJO NAJ SE LE NA POSAMEZNO
RUBRIKO (točko, vprašanje,…).

PRIPRAVA VLOGE



PRIPRAVA VLOGE

 
 

              POROČANJE DOPRINOSA K PROGRAMSKIM CILJEM 

 
 
                                                                     DOPRINOS K CILJEM S4 
 

                                                  PROJEKTNI CILJ  

začetek projekta                konec projekta                                       dano na trg                            dosega ciljev S4                konec poročanja  

2017  projektne aktivnosti     2019                                    2021                            2023                       2024    

                                                           

                                                            dosežen projektni cilj 1. mejnik                           dosežen projektni cilj 2. mejnik                   rok za doprinos k ciljem S4              konec poročanja programskih ciljev 

                           začetek poročanja programskih ciljev 



• OBRAZEC 3 – finančne tabele

 podatki v preglednicah, vezani na obdobja poročanja, predstavljajo planirane in okvirne
vrednosti, ki se tekom izvajanja projekta lahko spremenijo. Končna pogodbena vrednost se
ne sme spreminjati.

 REALNO in SMISELNO finančno načrtovanje

(upoštevati obdobja 6/9/9 mesecev  1.700 ur/zaposlenega/leto  ure/zaposlenega/
glede na obdobja 6/9/9 850/1.275/1.275; v primeru)

• Navodila za pripravo vloge

DODATNO POJASNILO (Vprašanja in odgovori) – Potrdilo Finančne uprave RS  k 
vlogi priložite pooblastilo

PRIPRAVA VLOGE



Vaša vprašanja?



Kontakt:

rri2.mgrt@gov.si



Hvala za pozornost!


