Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Odgovori na vprašanja, prejeta od 25. 09. do vključno 30. 9. 2020.
Datum
24.09.2020

24.09.2020

Vprašanje
Odgovor
V skladu s točko 25 Javnega razpisa za financiranje spodbud za Že odgovorjeno (glej predhodni dokument).
ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih –
COVID19 (COVID 19 – JR OPO) prosim za dodatna pojasnila oziroma
informacije v zvezi z razpisom:
V odgovoru POGOJI za oddajo vloge / 34 ste navedli, da se
upravičenost glede velikosti meri upoštevajoč Prilogo 1 k Uredbi EU št.
651/2014. Ker ta kot merilo za velikost podjetja določa število
zaposlenih, prihodke in bilančno vsoto, prosimo za popravek lista
Opredelitev velikosti podjetja na Obrazcu 1, ki upošteva zgolj število
zaposlenih.
Ali je lahko dokumentacija, ki je del vloge (npr. korespondenca, s katero
se dokazuje razloge za oteženo poslovanje – zamik pri dobavi surovin)
v tujem jeziku (angleščina). Če ne, ali je dovolj prevod vlagatelja ali je
potreben uradni prevod?
1-UVOD: velikost podjetja in presečni datumi.
Že odgovorjeno (glej predhodni dokument).
V točki 3. Ciljne skupine / prijavitelji razpisne dokumentacije, se v delu
glede velikosti podjetij sklicujete na Uredbo 651/2014/EU, kjer je v 4.
členu zapisano, da se podatki glede števila zaposlenih navezujejo na
zadnje potrjeno računovodsko obdobje.
V vprašanjih in odgovorih objavljenih na vaši spletni strani pa navajate
pri 30. vprašanju; Pogoji za upravičenost se preverjajo za obdobje od
13.3.2020.
Vprašanje:
·
Ali se poimenovanje na zadnje potrjeno računovodsko obdobje
navezuje na datum 31.12.2019?
·
Gledamo število zaposlenih na dan 31.12.2019 ali na 13.3.2020
ali na dan oddaje vloge?
·
Ali se gleda število zaposlenih na podlagi REK-1 obrazca za
decembrsko plačo (če je presečni datum 31.12.2019), ali na podlagi
povprečnih delovnih ur (AJPES)?
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2-UVOD: povezane in partnerske družbe ter presečni datumi
V isti točki (3. Ciljne skupine / prijavitelji) so omejitve glede povezanih
in partnerskih družb (po Uredbi 651/2014/EU).
Vprašanje:
·
Ali se kot presečni datum lastniške strukture gleda datum na dan
oddaje vloge, ali kako drugače (npr. na 31.12.2019).
Na primer; januarja 2020 smo prodali podjetje z 20 zaposlenimi in
februarja drugo podjetje z 20 zaposlenimi. Ostalo je tako samo še eno
podjetje z 20 zaposlenimi. Ali boste gledali kot povezane družbe še
vedno vsa tri podjetja (in tako sešteli št. zaposlenih = 60), ali se bo
lastniška struktura gledala na dan oddaje vloge?
Pogoj za pridobitev sredstev je sedež podjetja v obmejnih problemskih
območjih. Naše podjetje deluje od leta 1989 , sedež ima
izven obmejnega problemskega območja, proizvodni obrat, kjer
bi porabili sredstva pa ima v obmejnem problemskem območju. Če do
datuma prijave na razpis spremenimo sedež podjetja (novi sedež bi bil
v Kozjem, kjer imamo proizvodni obrat) , ali smo potem upravičeni do
spodbud po tem razpisu ?
V zvezi z razpisom za sofinanciranje spodbud za ponovni zagon
poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19 nas
zanima ali je strošek študentskega dela tudi upravičen strošek? V
smislu stroškov dela?
1. Ali stroške dela od 13.3.2020 do 31.5.2020 ne more uveljavljati
nobeno slovensko podjetje - drži ali ne drži? Vsa podjetja v državi so
namreč izplačevala obvezen krizni dodatek in bila avtomatsko
oproščena prispevkov na ta krizni dodatek v tem obdobju, torej so
prejela pomoč.
2. V enem od odgovorov navajate, i) da lahko podjetja uveljavljajo
stroške od 1.6.2020 dalje, v kolikor v tistem času niso uveljavljali drugih
nadomestil (npr. čakanje na delo), ii) iz drugih odgovorov pa lahko
razumemo, da v primeru, da je podjetje kadarkoli od 13.3. dalje

Že odgovorjeno (glej predhodni dokument).

Ne, kot zaposlene se razume osebe, ki so z upravičencem
sklenile pogodbo o zaposlitvi.
Sredstva javnega razpisa so namenjena za ohranjanje
delovnih mest in ponovni zagon delovanja podjetij, pri
čemer se podjetjem omogoča financiranje stroškov dela
(stroškov plač in prispevkov).
1. Drži.

2. Podjetje lahko uveljavljajo stroške od 1.6.2020 dalje za
delavce in obdobje, v kolikor v tistem času niso uveljavljali
drugih nadomestil (uveljavlja se lahko strošek plač za
mesece, ko podjetje ni bilo oproščeno plačila prispevkov ali
uveljavljalo nadomestila za čakanje).
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uveljavljalo čakanje na delo, sploh ne more uveljavljati stroška dela v
nobenem obdobju. Katera interpretacija je pravilna?
3. Povsem enako vprašanje na našem primeru:
Podjetje je imelo le 1 osebo na čakanju v maju 2020, kar pomeni, da za
vse ostale zaposlene ni prejelo nobenih pomoči, razen seveda
oprostitev prispevkov na krizni dodatek do 31.5., kar so prejela vsa
podjetja.
3.1. Podjetje želi uveljavljati le stroške dela od junija do decembra 2020,
torej za mesece, ko ni prejelo nobene pomoči, saj je bil 1 delavec na
čakanju v maju. Katera trditev je torej pravilna (iz prej omenjenih
odgovorov bi lahko bile obe pravilni, glede na to katerega od odgovorov
beremo):
i) podjetje lahko uveljavlja stroške dela od 1.6.2020 dalje, torej v tistem
času, ko ni uveljavljalo drugih nadomestil (npr. čakanje na delo) ALI
ii) podjetje sploh ne more uveljavljati ničesar iz naslova stroškov dela
niti za obdobje po 1.6.2020, ker je za maj 2020 prejelo sredstva za
delavca iz naslova čakanja na delo.

3. Podjetje lahko uveljavlja stroške dela od 1.6.2020 dalje,
torej v tistem času, ko ni uveljavljalo drugih nadomestil. V
marcu, aprilu in maju podjetja ne morejo uveljavljati
stroškov plač, saj so bila v tem času oproščena plačila
prispevkov.

3.2. V primeru, da pri prejšnjem vprašanju podjetje ne more uveljavljati
ničesar iz naslova stroškov dela (opcija ii.), ali se lahko podjetje v takem
primeru odloči vrniti prejeta sredstva za čakanje na delo in tako
kandidira na razpisu tudi za stroške dela?

26.09.2020

4. Ali je upravičena nabava sistema za ventilacijo v proizvodnji? Ne gre
za delovni stroj na katerem delajo delavci, pa vendarle je to oprema, ki
je nujno potrebna za nemoteno delo v proizvodnji - DA ali NE?
1. Družba, ki bi se želela prijaviti na razpis ima na datum 13.03.2020 15
zaposlenih, povprečno število zaposlenih za leto 2018 je bilo 20 in za
leto 2019 št. 16.

4. Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so
upravičeni, če so skladni s cilji operacije.

Da je podjetje malo, mora ustrezati pogoju ob zaključku
zadnjih dveh poslovnih let, na dan 13. 3. 2020 in na dan
oddaje vloge na ministrstvo. Za izločitveni kriterij se
upošteva izpolnjevanje pogoja za opredelitev malega
Prihodki za leti 2018 in 2019 so pod 1 mio EUR ter bilančno vsoto v letih podjetja na dan oddaje vloge (upoštevajo se kriterij po
2018 in 2019 prav tako pod 1 mio EUR.
Uredbi 651/2014/EU-za povezana podjetja).
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Po Ajpesu in GVIN-u je vodena kot malo podjetje. Se podjetje s takšnimi
podatki lahko upravičeno prijavi na JR OPO?
2. V razpisni dokumentaciji v točki IV., 1., 8. alineja je naslednji zapis:
Prijavitelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Vprašanje: Podjetje se ima namen prijaviti na razpis za SPS za
pridobitev kredita za obmejna območja, kjer je obrestna mera
sofinancirana po de minimis. Kaj v tem primeru pomeni »isti namen« v
vašem zapisu? Pod kakšnimi pogoji se lahko prijavi tako za ta JR OPO
in še za pridobitev kredita P7R 2019 na SPS?

27.09.2020

Prijavitelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz
drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo
(prepoved dvojnega sofinanciranja). Namen javnega
razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti
ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo
COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki
Sloveniji. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov
ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz
katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oz.
najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči,
ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s
pravili državnih pomoči oz. po shemi pomoči COVID na
področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v
proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.

Glede na druge JR se običajno pri standardnem strošku na enoto, ki je a) Izračunan standardni strošek na zaposlenega na mesec
pripravljen za standardni strošek na zaposlenega na mesec, upošteva v višini 1.336,66 vključuje tudi praznike, dopuste, bolniške
polno zaposleno osebo na mesec vključujoč z odsotnostmi. a) Ali v do 30 dni.
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razpisu izračunan standardni strošek na zaposlenega na mesec v višini
1.336,66 vključuje tudi praznike, dopuste, bolniške do 30 dni?
b) česa ne vključuje oz. kdaj bi bilo potrebno upoštevati sorazmerni del
standardnega stroška na enoto? V RD je moč zaslediti trditev: glede na
opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del
standardnega stroška na enoto.
Ali se za število ljudi, ki so navedeni v Izkazu poslovnega izida,
izračunani iz ur, upošteva celo število, ali število na 2 decimalki? (9,60
v prvem primeru pomeni 10 ljudi, v drugem pa prag za dosego
potrebnega št. zaposlenih ni izpolnjen)
5. člen Priloge 1 Uredbe – Opredelitev MSP določa, da se v osebje
podjetja štejejo med drugim tudi
Lastniki – upravljalci
Partnerji, ki se redno vključujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od
finančnih prednosti podjetja

28.09.2020

b) Sorazmerni del se upošteva v primeru zaposlitev, ko
oseba ni bila zaposlena v podjetju celoten mesec, kar je
razvidno iz pogodbe o zaposlitvi oz. drugih uradnih evidenc.

Za opredelitev velikost podjetja se uporabljajo smernice EU
in določila iz Priloge I. Uredbe EU 651/2014/EU. Število
zaposlenih se izračunava v skladu s 6. členom zadevne
priloge I navedene uredbe. V primeru, da nosilec dejavnosti
izvaja aktivnosti v podjetju, ki se prijavlja na javni razpis, se
ne prišteva med zaposlene v podjetju. Nosilec dejavnosti
lahko samostojno prijavi vlogo, če izpolnjuje pogoje javnega
razpisa.

Kako zajeti in dokazovati osebje, določeno v obeh alinejah? Nosilci
dejavnosti so lahko tak primer. Je pri njih pomembno, za koliko ur so
vključeni v zavarovanje preko s.p., ali se štejejo za polno osebo, ne
glede na to, koliko ur so zavarovani preko s.p.? Kdo bi lahko bili
partnerji, ki bi se prištevali? Kaj pa direktorji in prokuristi, ki niso
zaposleni v družbi….?
V 5. čl. Pogodbe je navedeno da ''Če se po podpisu pogodbe ugotovi, V skladu z Navodili Organa upravljanja velja za operacije,
da je bilo fizično izvajanje operacije zaključeno pred izdajo sklepa o pri katerih so bile vse aktivnosti v celoti izvedene, preden bi
izboru, ministrstvo odstopi od pogodbe…''
se upravičenec prijavil na javni razpis oziroma posredoval
vlogo za odločitev o podpori na posredniški organ, niso
Npr. podjetje bo še pred izdajo sklepa nabavilo in tudi plačalo osnovna upravičene do sofinanciranja. Projekti se bodo sofinancirali
sredstva, bo pa ob oddaji zahtevka za izplačilo, izpolnjevalo vse cilje iz EU skladov, ki dodatno obvezuje vse deležnike
razpisa (ohranitev delovnih mest, polno delovanje idr.)
(upravičence), da sprejmejo potrebne ukrepe za
obveščanje javnosti in komuniciranje o operacijah, ki jih v
Prosimo za pojasnilo definicije ''zaključeno fizično izvajanje operacije'' skladu z Uredbo (EU) 1303/2013 podpira operativni
in potrditev, da je opisani postopek nabave osnovnih sredstev za program (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), kar je
podjetje ustrezen.
mogoče izvesti po prejetju sklepa.
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V 10. čl. Pogodbe je navedeno ''Če se pri izvajanju operacije Fizično izvajanje operacije pomeni npr. nabavo stroja ,
ustvarjajo prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, montaža in delovanje stroja.
vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno zmanjša.''
Priložen je vzorec pogodbe, ki bo usklajen s COVID-19
Prosimo za pojasnilo vsebine te določbe, saj je v nasprotju s samim ukrepi (v tem primeru bo predmetna dikcija ustrezno
javnim razpisom, katerega namen je ravno spodbuditev delovanja usklajena).
podjetij in posledično ustvarjanja prihodkov, s katerimi se ohranjajo
delovna mesta. V primeru veljavnosti navedene dikcije, prosimo za V skladu z Navodili Organa upravljanja so stroški in izdatki
pojasnitev ali je potrebno ob prijavi izračunati prihodke od investicije upravičeni, če so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega
(operacije) in temu primerno znižati
gospodarja. V skladu z Navodili organa upravljanja o
pričakovana sofinancerka sredstva? V tem primeru je potrebno pojasniti upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
še katere odhodke bi bilo potrebno upoštevati pri takem izračunu in za politike v programskem obdobju 2014-2020 je treba
kakšno obdobje.
operacijo izvajati v skladu s temeljnimi načeli ZJN (načelo
V 14. čl. Pogodbe je navedeno da ''Upravičenec je dolžan pri gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo
izbiri izvajalcev aktivnosti upoštevati temeljna načela zakona o javnem zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo
naročanju…in
transparentnosti,
načelo
enakopravne
obravnave
Dokazovanje upoštevanja temeljnih načel zakona o javnem naročanju ponudnikov in načelo sorazmernosti) ter pogodbo o
se izkazuje z ustreznim dokumentiranjem in obrazložitvijo postopka sofinanciranju. V ta namen mora upravičenec dokazati (z
izbire najugodnejšega ponudnika.''
dokumenti):
Prosimo za pojasnilo ali bo potrebno ob vložitvi zahtevka za izplačilo, da je preveril trg ponudnikov oz.,
dokazovati izbiro najugodnejšega ponudnika (npr. osnovnih sredstev) da je preveril tržno vrednost posameznega stroška
na podlagi 3 ponudb?
oz.,
Prosimo za pojasnilo ali pomeni že pridobljeno kreditiranje s da je povpraševanje posredoval vsaj trem različnim
strani Podjetniškega sklada (P1) za obdelovalni stroj, dvojno ponudnikom, pri čemer mora biti zagotovljena revizijska
financiranje predmeta operacije.
sled zakaj je bilo povpraševanje poslano konkretnim
ponudnikom (iskanje primerljivih ponudb) in
da je preveril sposobnost ponudnikov za izvedeno
naročilo.
Ponudba je primerljiva, če je upravičenec vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v
katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki
izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran.
Upravičenec mora utemeljiti svoj izbor oz. navesti zakaj je
izbrana ponudba najugodnejša (utemeljitev gospodarnega
ravnanja).
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Da, že pridobljeno kreditiranje s strani Podjetniškega sklada
(P1) za obdelovalni stroj, ki je predmet vloge, je dvojno
financiranje predmeta operacije.

28.09.2020

28.09.2020

V skladu s točko 25 Javnega razpisa za financiranje spodbud za
ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih –
COVID19 (COVID 19 – JR OPO) prosim za dodatna pojasnila oziroma
informacije v zvezi z razpisom:
ali so dolgoročno odloženi stroški razvijanja upravičeni stroški
(neopredmetena sredstva)?
glede na kolizijo vaših odgovorov na vprašanja (npr. odgovora št. 3 in
49 v razmerju do odgovorov št. 34 in 41) prosimo za nedvoumen
odgovor: ali je merilo za kandidiranje na razpisu velikost podjetja (t.j.
malo podjetje) v skladu z 2. členom Priloge 1 k Uredbi EU št. 651/2014,
po katerem lahko med mala podjetja spadajo tudi taka z 0 zaposlenimi
(ter 2 mio EUR prihodki ali bilančne vsote) ali je izključujoč pogoj število
zaposlenih med 10 in 49?

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV:
1. Ali se v Obrazcu 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja, vpiše
samo povezana podjetja, torej brez partnerskih?
2. Ali se v Obrazcu 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja, vpiše na
dan 13.3.2020 število zaposlenih na podlagi delovnih ur ali št. oseb
zavarovanih na podjetju (Obrazec ZZZS)?
3. Ali se v Obrazcu 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja, vpiše na
dan 31.12.2020 število zaposlenih na podlagi delovnih ur ali št. oseb
zavarovanih na podjetju (Obrazec ZZZS)?

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja po tem javnem
razpisu niso upravičeni stroški. Stroški in izdatki
upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020 do 31.12.2020.
Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij
in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v
obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih
območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči
ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 1049 zaposlenimi.
Priloga 1 k Uredbi EU št. 651/2014 v 2. tč. 2. člena navaja,
da v kategorijo MSP vključuje tisto podjetje, ki ima manj kot
50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki
ne presega 10 mio EUR. Iz tega sledi, da podjetje ne more
imeti 0 zaposlenih.
1. V Obrazcu 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja, se
vpišejo vsa povezana in partnerska podjetja, saj je potrebno
upoštevati opredelitev MSP, ki je natančno opredeljena v
Prilogi I Uredbe 654/2014/EU.
2. V skladu z v Prilogi I Uredbe 654/2014/EU se število
zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj.
številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so delali v
zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo
obravnavano leto. Ker pa je presečni dan razglasitev
epidemije, se vpišejo podatki št. oseb zavarovanih na
podjetju.
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4. Ali se v Obrazcu 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja, vpiše na
dan 31.12.2018 in 2019 število zaposlenih na podlagi delovnih ur ali št.
oseb zavarovanih na podjetju (Obrazec ZZZS)?
5. Ali se šteje v točkovanju "stanje zaposlenih v prijavitelju" na dan
13.3.2020, to je št. zaposlenih v A d.o.o. (Potrdilo ZZZS) za izhodišče
ocenjevanja? Ali na podlagi delovnih ur? Ali po uredbi 651/2014/EU za
enotno podjetje?
6. Ali se na dan 31.12.2020 in potem še 3 leta po zaključku projekta
spremlja število zaposlenih na podlagi delovnih ur ali št. oseb
zavarovanih na podjetju (Potrdilo ZZZS)?
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V podjetju opažamo veliko naraščanje povpraševanja po izvajanju
storitev s področja površinskih obdelav materialov. Da bomo v stanju
izvajati te aktivnosti, moramo dopolniti strojni park v našem Servisnem
centru. V lastni izdelavi je strojna oprema, s katero bi dopolnili strojni
park v našem Servisnem centru. Po njeni izdelavi, bi slednjo prenesli
med osnovna sredstva in jo pričeli uporabljati v našem proizvodnem
procesu. Zanima nas, ali je tako izdelana oprema (lastna izdelava)
lahko tretirana kot investicija, saj gre na koncu za osnovno sredstvo, ki
ga nujno potrebujemo v našem proizvodnem procesu za krepitev
nadaljnjega poslovanja? Če da, pa nas zanima, s katero dokumentacijo
oziroma na kakšen način bi bilo potrebno dokazovati pošteno vrednost
opreme?

3. V Obrazec 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja,
vpiše na dan 31.12.2020 število zaposlenih na podlagi
delovnih ur.
4. V Obrazec 1, zavihek Opredelitev velikosti podjetja,
vpiše na dan 31.12.2018 in 2019 število zaposlenih na
podlagi delovnih ur.
5. V točkovanju se šteje "stanje zaposlenih v prijavitelju"
na dan 13.3.2020, po uredbi 651/2014/EU za enotno
podjetje.
6. Na dan 31.12.2020 in potem še 3 leta po zaključku
projekta se spremlja število zaposlenih na podlagi delovnih
ur.
Upravičen strošek po tem JR je nakup, uporaba in
vzdrževanje opreme.
V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 je potrebno pa stroške
opreme predložiti sledeča dokazila:
- dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila,
če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno
naročanje oz. dokumentacija, zahtevana v pogodbi
o sofinanciranju oz. v odločitvi o podpori v drugih
primerih;
- pogodba ali naročilnica;
- račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru
sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna
specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo
celoto);
- dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne
komponente
v
primeru
sestavljenih
naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: npr.
dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: npr.
dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni
list);
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dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto
izdelave
garancije,
certifikati,
tehnične
specifikacije, potrdila proizvajalcev);
izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe
upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo
uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik
po koncu operacije);
fotografije opreme;
dokazilo o plačilu.

V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 je treba operacijo izvajati
v skladu s temeljnimi načeli ZJN (načelo gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti,
načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo
enakopravne
obravnave
ponudnikov
in
načelo
sorazmernosti) ter pogodbo o sofinanciranju. V ta namen
mora upravičenec dokazati (z dokumenti):
da je preveril trg ponudnikov oz.,
da je preveril tržno vrednost posameznega stroška
oz.,
da je povpraševanje posredoval vsaj trem različnim
ponudnikom, pri čemer mora biti zagotovljena revizijska
sled zakaj je bilo povpraševanje poslano konkretnim
ponudnikom (iskanje primerljivih ponudb) in
da je preveril sposobnost ponudnikov za izvedeno
naročilo.
Ponudba je primerljiva, če je upravičenec vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v
katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki
izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran.
Upravičenec mora utemeljiti svoj izbor oz. navesti zakaj je
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izbrana ponudba najugodnejša (utemeljitev gospodarnega
ravnanja).
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1. Odgovor na vprašanje 3 je v nasprotju z nekaterimi drugimi odgovori
(25, 28, 31, 34, 35, 38, 41, 48). 1. V vprašanju 3 odgovarjate, da
podjetje, ki je v marcu in aprilu imelo delavce na čakanju, sploh ne more
uveljavljati stroškov dela v okviru projekta, v nobenem obdobju. 2. V
preostalih odgovorih gre razumeti, da v kolikor neko podjetje po 1.6. ni
imelo delavcev na čakanju, lahko za to obdobje po 1.6. uveljavlja
stroške dela. Katero razumevanje je pravilno (1 ali 2)?
- Vprašanje 3. Ali lahko podjetje uveljavlja preko tega razpisa stroške
dela za zaposlene v mesecih september, oktober, november in
december 2020, če so pred tem koristili sredstva čakanja na delo za
večino zaposlenih v mesecih marec, april in maj 2020?
Odgovor: Ker gre za isti strošek (strošek dela), ni mogoče uveljavljati
stroškov dela.
- Vprašanje 28. Na čakanje smo dali le dva delavca, ki sta zdravstveno
handikepirana in smo za to dobili cca 3.200,00 € nadomestila od
države. Kolikor razumem ta razpis in dodatne obrazložitve, pa mi sedaj
nismo upravičeni na prejem pomoči za plače v tem razpisu
Odgovor: Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne morejo
uveljavljati stroška plač za tiste, ki so delali, saj so že prejela sredstva
iz drugih virov. Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v kolikor v
tem času niso uveljavljali drugih nadomestil (recimo nadomestilo za
čakanje)
Podobno je navedeno v odgovorih: 25, 28, 31, 34, 35, 38, 41, 48
2. V kolikor velja interpretacija iz odgovora 3, torej, da podjetje, ki je
imelo delavca na čakanju v aprilu sploh ne more uveljavljati stroškov iz
kategorije dela za nobeno obdobje (tudi od junija dalje), nas zanima ali
lahko tako podjetje vrne že prejeta sredstva za čakanje na delo in
kandidira na razpisu za pridobitev subvencije iz naslova kategorije
stroškov dela?

1 – Ne drži.
2 – Drži. Podjetje lahko uveljavlja stroške plač od 1.6.2020
dalje za delavce in obdobje, v kolikor v tistem času niso
uveljavljali drugih nadomestil (uveljavlja se lahko strošek
plač za mesece/delavce, ko podjetje ni bilo oproščeno
plačila prispevkov ali uveljavljalo nadomestila za čakanje).
3 –Drži, preko tega razpisa lahko podjetja za stroške dela
za zaposlene v mesecih september, oktober, november in
december 2020 uveljavljajo strošek dela, v kolikor niso v teh
mesecih drugih nadomestil.
28 – Podjetje lahko uveljavlja stroške plač od 1.6.2020 dalje
za delavce in obdobje, v kolikor v tistem času niso
uveljavljali drugih nadomestil (uveljavlja se lahko strošek
plač za mesece/delavce, ko podjetje ni bilo oproščeno
plačila prispevkov ali uveljavljalo nadomestila za čakanje).
2. Podjetja lahko uveljavljajo stroške za obdobje, ko niso
prejela nadomestila (od junija dalje). Prijavitelj za isti namen
ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega
sofinanciranja). Vračilo sredstev ni možno (sredstva
državnih pomoči so pripisana podjetju ob odobritvi).
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Od 27 zaposlenih smo imeli v času epidemije le eno zaposleno na
čakanju na delo.
Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije smo
dobili dve nakazili.
Na razpisu bi želeli uveljavljati upravičene stroške plač.

Podjetja lahko uveljavljajo stroške za obdobje, ko niso
prejela nadomestila (od junija dalje). Prijavitelj za isti namen
ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega
sofinanciranja). Vračilo sredstev ni možno (sredstva
Ali je možno, da vrnemo prejeta sredstva in uveljavljamo strošek plač državnih pomoči so pripisana podjetju ob odobritvi).
po Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon…?
Vsa plačila morajo biti izvedena do 31.12.2020, kot je datum
Kdaj je zadnji datum, da morajo biti izvedena vsa plačila dobaviteljem naveden v javnem razpisu kot zadnji dan upravičenosti
opreme in drugih opredmetenih ter neopredmetenih sredstev.
stroškov
1.
Je potrebno oddati original podpisano vlogo ali je scan 1. Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj
vloge dovolj v fizični obliki? Glede na razmere spoštujemo priporočila predložiti vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
NIJZ in poslujemo s skeniranimi dokumenti.
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo) v pisni in digitalni obliki (na USB
2.
V obrazcu 1 pod zavihkom Podatki o projektu imamo pod ključku word in skenirano celotno vlogo) v predpisanem
vrstico 9: Povezavo na spletno stran projekta. Ali je to obvezno?
roku iz javnega razpisa.
2. Ker bodo projekti sofinancirali iz EU skladov so vsi
3.
Ali je podjetju, ki ne bo uveljavljalo stroškov zaposlenih, deležniki obvezujejo, da sprejmejo potrebne ukrepe za
potrebno izpolnjevati točko 12. Finančni načrt v Obrazcu 1?
obveščanje javnosti in komuniciranje o operacijah, ki jih v
skladu z Uredbo (EU) 1303/2013 podpira operativni
4.
Ali je potrebno k vlogi priložiti Predstavitveni načrt podjetja program (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), zato se
oz. ali je ta mišljen kot Obrazec 1?
vpiše spletna stran, kjer bodo podatki o projektu objavljeni.
4. Prijavitelji morajo v vlogi predložiti naslednje dokumente:
- Prijavni list z izjavami prijavitelja (Obrazec 1): izpolnjen,
potrjen s podpisom in žigom .
- Strategijo ponovnega zagona poslovne dejavnosti in
likvidnostni načrt (Obrazec 2): izpolnjen, potrjen s podpisom
in žigom.
- Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec 3): parafiran,
- Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
(Obrazec 4)
- Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih v podjetju na dan
13.3.2020.
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Podjetje X je imelo na dan 31.12.2018 (fizično) 51 zaposlenih, po
delovnih urah 49. Vrednost aktive je bila manjša kot 4.000.000 €, prav
tako je bila manjša vrednost čistih prihodkov od prodaje od 8.000.000
€. Podjetje izpolnjuje dva pogoja za majhno družbo za leto 2018 in je
bilo tako tudi opredeljeno. Kasneje se je število zaposlenih nekoliko
zmanjšalo in do danes izpolnjuje tudi tretji pogoj (zaposlene). Ali lahko
podjetje kandidira na razpisu?
Podjetje je v mesecu marca imel zaposlenih 11. Septembra se je
upokoji 1 zaposlen. Kako se bo to štelo- ohranitev delovnih mest?
1. V kolikor je podjetje za mesec april in maj 2020 koristilo možnost
kriznega dodatka in posledično povračila prispevkov, ali lahko za
mesece od 1.6.2020 do 31.12. 2020 zaproša za sofinancira1. V kolikor
je podjetje za mesec april in maj 2020 koristilo možnost kriznega
dodatka in posledično povračila prispevkov, ali lahko za mesece od
1.6.2020 do 31.12. 2020 zaproša za sofinanciranje stroška dela?
2. Je dejavnost Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov upravičena do
prijave? Vemo, da proizvodnja vina ni, vendar se vinskih sort grozdja
ne da uživati brez predelave, med tem, ko se sadje lahko uživa kot
tako.nje stroška dela?
2. Je dejavnost Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov upravičena do
prijave? Vemo, da proizvodnja vina ni, vendar se vinskih sort grozdja
ne da uživati brez predelave, med tem, ko se sadje lahko uživa kot tako.

Podjetje mora izpolnjevati kriterije za mala podjetja po
Prilogi I Uredbe 651/2014/EU.

Vpiše se število ohranitev delovnih mest na dan oddaje
vloge, v primeru, da ne bo nove zaposlitve (nadomestilo za
upokojitev).
1. Da, za mesece od 1.6.2020 do 31.12. 2020 podjetje lahko
zaprosi za sofinanciranje stroška dela, v kolikor v tistem
času niso uveljavljali drugih nadomestil (uveljavlja se lahko
strošek plač za mesece/delavce, ko podjetje ni bilo
oproščeno plačila prispevkov ali uveljavljalo nadomestila za
čakanje).
2, 3: Ne, v skladu z Navodili organa upravljanja in splošnimi
pogoji javnega razpisa 4.1 Splošni pogoji za prijavitelje točka 13 glede primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
kot je opredeljena v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije (UL C, št. 326/01) se podjetje ne more
prijaviti na javni razpis.

V kolikor izpolnjuje druge pogoje javnega razpisa (sedež
podjetja, velikost, ipd.).
Podjetje je imelo na dan 13.3.2020 19 zaposlenih (2 za polovični delovni Da, podjetje je upravičen prijavitelj.
čas). Danes ima podjetje 17 zaposlenih, 31.12.2020 bo imelo podjetje
16 zaposlenih. A je podjetje upravičen prijavitelj (ob izpolnjevanju vseh
ostalih pogojev razpisa seveda) ali bi moral imeti najkasneje na dan
31.12.2020 19 zaposlenih?
Če slednje drži, kako je z ocenjevalnim kriterijem 1, saj potemtakem
skoraj ne more ohraniti manj kot 100 % zaposlenih?
Ali v razpis spada podjetje, ki je v lasti tujcev, ostale pogoje izpolnjuje.
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Med posredne stroške lahko podjetje upošteva strošek elektrike,
telefon,..
Kaj pomeni 15% od stroškov dela?
Glede na točko 9.1.2 razpisne dokumentacije ali lahko uveljavljamo
sledeča osnovna sredstva:
Telefon – mobitel cca 900 eur neto – doba uporabe nad 1 leto –
osnovno sredstvo
Računalniški ekrani, cca 200 eur neto – doba uporabe nad 1 leto –
osnovno sredstvo
Računalniki cca 900 eur neto – doba uporabe nad 1 leto – osnovno
sredstvo
Uničevalec papirja cca 650 eur neto – doba uporabe nad 1 leto –
osnovno sredstvo
Pisarniški stoli cca 550 eur neto – doba uporabe nad 1 leto – osnovno
sredstvo
Ali lahko prosim pojasnite:
1. Kaj naj bi navedli v stolpcu »Neupravičeni stroški« ?
2. Kaj pomeni parafiranje pogodbe (naš podpis na vsaki strani?)

15 % stroškov dela pomeni: če podjetje uveljavlja stroške
plač v višini do 100.000,00 EUR, lahko uveljavlja tudi
15.000,00 EUR posrednih stroškov.
Izdatki nakupa opreme so upravičeni, če so skladni s cilji
operacije.

1. Neupravičeni stroški so vsi tisti, ki niso upravičeni (glej
razpisno dokumentacijo točka 9.1, kjer so opredeljeni
upravičeni stroški)
2. Da.
1. Danes na predstavitvi JR je bilo omenjeno, da je potrebno v primeru, 1. Da.
da oseba dobi v posameznem mesecu nadomestilo, to osebo izpustiti 2. Ne.
in ji ne pripada standardni strošek na enoto za plačo. a) Ali to velja za
refundacije (tudi npr. povračilo zaradi nege otroka npr. za 1 dan)? b)
Ali to velja za oprostitev prispevkov (npr. starševski - npr. v znesku 2,62
EUR) - ni refundacija, je oprostitev?
2. V kolikor je prijavitelj pridobil kredit P7R s strani SPS, ki gre po
sistemu de minimis. Pri čemer je bruto ekvivalent nepovratnih sredstev
izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi
pomoči. Pri tem je bil del kredita namenjen za financiranje plač
zaposlenih, ali lahko za te plače financirane s kreditom uveljavlja
prijavitelj standardni strošek na enoto za plačo?
So za nakup osnovnih sredstev potrebne tri ponudbe?
1. V skladu z Navodili Organa upravljanja so stroški in
izdatki upravičeni, če so pripoznani v skladu s skrbnostjo
Kako dolgo se mora ohranjati enako število zaposlenih, kot je število dobrega gospodarja;
zaposlenih ob oddaji vloge?
2. Cilji javnega razpisa so:
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Glede na to, da so odgovori na vprašanja v zvezi z upravičenim
stroškom dela, sprva kazali na to, da podjetje sploh ne sme zaprošati
za sofinanciranje stroška dela, v kolikor je za to vrsto stroška že prejelo
v upravičenem obdobju kakršnokoli pomoč, bi bilo prav, da se rok za
oddajo vlog na razpis podaljša, saj se podjetja, po novih informacijah v
zvezi s tem, ponovno odločajo za prijavo, nimajo pa dovolj časa za
pripravo kvalitetne vloge.
Prosimo za razmislek v tej smeri in upam na razumevanje in podaljšanje
roka za oddajo vlog.
Ali je potrebno k vlogi oddati posebej izdelano zaprto finančno
konstrukcijo, za koliko let jo predvidevate?
1. Kaj moramo tu izpolniti pri obrazcu
image.png
2.V IZJAVI POD TOČKO 13 NI MOŽNO DODATI STROŠKOVNEGA
MESTA:
image.png
3.OPREDELITEV STROŠKOV: Ali je pravilno izpolnjena tabela?
OBRAČUN PLAČ:
- od 13.3.2020-31.12.2020( 9 in po mesecev)
- višina plače 1336,66 eur
- to pomnožimo s številom delavcev
Na kakšen način izpolnimo Kohezijska regija in delež v EU
Tabela se mi ne napolni pravilno:
image.png
4.Katere podatke moramo tu izpolniti, zelo nejasno.

− zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja
podjetij v obmejnih problemskih območjih,
− polno delovanje podjetij,
− ohranjanje delovnih mest.
Navedeni cilji
se bodo zasledovali še tri leta po zaključku projekta.
Vzorec poročila ni predpisan. Iz vsebine poročila mora biti
razvidno doseganje ciljev in kazalnikov v obdobju kot je
navedeno v javnem razpisu (kazalniki učinka še tri leta po
zaključku projekta).
Ni predvideno.

Vlogi mora biti priložena zaprta finančna konstrukcija za
projekt, ki bo predmet javnega razpisa.
Podatke za kohezijsko regijo je potrebno izpolniti na
podatkih o projektu, ko boste iz spustnega seznama izbrali
občino, se bo polje kohezijska regija samo popolnilo.
Za SKD izpolnite v polje, kjer je vaša glavna dejavnost.
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Mora podjetje ob oddaji vloge priložiti Nezavezujočo izjavo o finančni
pokritosti v primeru najema kredita?
Zasledili smo, da se kazalniki spremljajo ob zaključku projekta ter še
naslednja tri leta – v zvezi s tem nas zanima ali mora biti število
zaposlenih na dan 31.12.2020 in še naslednja tri leta, enako ali večje
kot na dan 13.03.2020?

Javni razpis ne predvideva kreditiranja.

Cilji javnega razpisa so:
− zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja
podjetij v obmejnih problemskih območjih,
− polno delovanje podjetij,
− ohranjanje delovnih mest.
Kaj se zgodi, če je število zaposlenih v vseh opazovanih obdobjih Navedeni cilji se bodo zasledovali še tri leta po zaključku
manjše? Ali je potrebno sredstva vrniti?
projekta.
Kazalniki in rezultati se bodo spremljali ob zaključku
Kaj se zgodi v primeru, da se število zaposlenih zniža zaradi odpovedi projekta. Spremljali se bodo še tri leta. Tako kot v tem letu,
s strani delavcev (razlog ni na naši strani), na Zavodu za zaposlovanje bo spremljanje usmerjeno in prilagojeno na razmere, ki
pa ta trenutek ni razpoložljivih kadrov za zapolnitev manjkajočih bodo veljale v času spremljanje projekta.
delovnih mest do kriterija – ali to pomeni, da ne ustrezamo kriterijem in
moramo sredstva vrniti?
Upošteva se na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju.
Zanima nas ali se upošteva število zaposlenih na podlagi evidenc ZZZS
na presečni dan ali na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju?
2. Vsebina vloge
Izpolnijo se obvezni obrazci za oddajo vloge, kot priloga se
Prijavitelji morajo v vlogi predložiti naslednje dokumente:
lahko odda vaš strateški dokument.
1. Prijavni list z izjavami prijavitelja (Obrazec 1): izpolnjen, potrjen s
podpisom in žigom1.
2. Strategijo ponovnega zagona poslovne dejavnosti in likvidnostni
načrt (Obrazec 2): izpolnjen, potrjen s podpisom in žigom.
3. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec 3): parafiran,
4. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (Obrazec 4)
5. Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih v podjetju na dan 13.3.2020.
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Za podjetje, ki se bo prijavilo na razpis za obmejne imamo pripravljen
strateški dokument kot je razvidno iz spodnjega kazala. Ker je vsebina
vloga – obrazec 2 – strategija ponovnega zagona v krajši obliki, ni
problem da oddamo naš dokument, ki je širši, zajema pa vse točke
skladno z obrazcem 2?
v obrazcu 1 je napaka formule v zavihku Stroški operacije, celice D8 do
D12.
Formula vlookup se sklicuje na vir podatkov v zavihku "občine". Vir
podatkov bi moral biti fiksiran na A$1:D$91 za omenjeni razpon celic
D8 do D12.
Formula ne deluje za občine Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli,
Bohinj, Bovec.
Prosim za geslo dokumenta (formule so zaklenjene) oz. obrazec s
popravljenimi formulami.
Obrazec Strategija in likvidnosti načrt sta predpisana v tej obliki ali lahko
sami pripravimo obširnejšo strategijo in jo priložimo kot obrazec 2?
Če je ne moremo ali potem to širšo verzijo priložimo kot podporni
dokument?
Ali lahko priložimo tiskano verzijo vloge s sprintanimi podpisi oz. ali
morajo biti original?
V obrazcu 1, zavihek podatki o projektu je na voljo prostora le za 2-3
stavke. Lahko razširimo celice?

V kolikor na zavihku podatki o projektu pravilno izberete iz
spustnega seznama občino, obrazec deluje brez težave.
Obrazec je posodobljen.

Da, obrazca sta predpisana, lahko pa priložite širši
dokument kot podporni dokument.
Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj predložiti
vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo) v pisni in digitalni obliki (na USB ključku word in
skenirano celotno vlogo) v predpisanem roku iz javnega
razpisa.
Podatke o projektu lahko dodate kot dopolnilni dokument,
zraven v celoti izpolnjenega obrazca 1.
Samostojni podjetnik xyz s.p. je v letih 2017 in 2018 zaposloval (po Da.
delovnih urah) 11-12 oseb, v letu 2019 12 oseb in se uvrščal v kategorijo
malih podjetij.
Novembra 2019 se je zaradi upokojitve nosilca dejavnosti preoblikoval
(oziroma pripojil) v XYZ d.o.o, ki je pravni naslednik omenjenega
samostojnega podjetnika.
Podjetnik je ustanovitelj, prokurist in zastopnik podjetja xyz, d.o.o.
(ustanovljeno 2008), katerega ustanovitelja sta tudi njegova sinova,
člana istega gospodinjstva.

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

xyz, d.o.o. je zaposlovalo v letu 2017 3 osebe, v letu 2018 2,33. V letu
2019 je poleg svoji delavcev zaposlilo še 10 delavcev iz pripojenega oz.
preoblikovanega xyz, s.p.
Oba poslovna subjekta sta oziroma delujeta v dejavnosti C 25.732
PROIZVODNJA ORODJA ZA STROJE.
xyz, d.o.o. zaposluje trenutno 12 oseb. Zanima nas ali je xyz, d.o.o. kot
pravni naslednik malega podjetja upravičen prijavitelj.
Če prijavitelj oceni, da projekta ne bo možno izpeljati do konca, lahko
od razpisa odstopiti, kljub uspešnosti na razpisu (pred vloženim
zahtevkom za izplačilo)?
Podjetje je na dan 13.03.2020 imelo 10 zaposlenih, na dan oddaje vloge
pa 12 zaposlenih. Katero število zaposlenih mora vzdrževati še 3 leta
od oddaje vloge?
V kolikor so upravičeni stroški plač za obdobje od 1.6.2020 do
31.12.2020 in plače za december še niso izplačane v decembru, ker so
izplačane komaj 15.1.2021, ali so lahko torej plače za december 20
upravičen strošek?
- Do kdaj bom podjetje moralo doseči število zaposlenih kot jo je imelo
pred začetkom epidemije, torej pred 13.3.2020?
- Ali se bo ohranjanje števila zaposlenih primerjalo z datumom
13.3.2020. Kot razumem iz odgovorov se bo naslednja tri leta primerjal
podatek iz Ajpesa (iz izkaza poslovnega izida – povprečno št.
zaposlenih glede na obračunske ure) s stanjem na dan 13.3.2020?
- V obrazcu 1 – zavihek stroški operacije - trenutno še niso znani točni
zneski investicije v opremo, prav tako niso znani točni stroški zunanjih
izvajalcev, saj kolikor razumem lahko investicije potekajo tudi po oddaji
vloge oz. do 31.12.2020. Po tem takem lahko napišemo okvirne zneske
pod celotno vrednost stroška?
- Stroški plač. Pod stroške plač lahko gredo tudi plače po oddaji vloge?
Se pravi npr. od junija do vključno decembra 2020? Tukaj potem še
celotnega stroška nimamo točno znanega. Če vemo, da je strošek čez
100.000,00 EUR, lahko napišemo maksimalno vrednost, torej
100.000,00 EUR?
- Odgovor na 26. vprašanje ni skladen s vprašanjem. Odgovor pravi naj
gleda vprašanje št. 16, ki pa kot rečeno s vprašanjem »Do katerega

Spremljalo se bo število na dan oddaje vloge

Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020
do 31.12.2020.

1. Da.
2. Izpolniti je potrebno finančno konstrukcijo po vrsti
načrtovanih stroškov.
3. Odgovor 26 je popravljen.
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datuma se upošteva 1. merilo Ohranjanje zaposlitev v proizvodnih
dejavnostih?« ni skladno.
Posredujemo vam napako v prijavnem obrazcu v zavihku Podatki o Oddajte kot je pripravljen obrazec.
projektu, kjer je napačno oštevilčenje oziroma sta dve točki z enako
številko – številko 10. Sedaj imamo obrazec že pripravljen, in ga bomo
oddali s takšnim oštevilčenjem.
V razpisni dokumentaciji imate navedeno Za dokazovanje upravičenosti 1. Ne. Potrebno bo dokazati, da je zaposlena v podjetju, ki
standardnega stroška na enoto bo potrebno k zahtevku priložiti:
uveljavlja stroške plač zanjo (pogodba).
2. Pri sofinanciranju plač se lahko upoštevajo tako plače
- pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi, kadar proizvodnih delavcev kot podpornih služb.
to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba
razporejena na delo na operaciji (ob zahtevku za izplačilo in ko pride do
spremembe), za katerega se uveljavljajo stroški plače.
- Ali mora imeti zaposlena oseba, za katero želimo uveljavljati strošek
plače po tem razpisu, obvezno sklenjen aneks, kjer je navedeno, da
dela na tej operaciji?
- Ni dovolj zgolj pogodba o zaposlitvi?
- Če je potreben aneks, kako uveljavljati stroške plač za mesece, ko ni
bilo mogoče razporediti delavce na to operacijo, ker razpis še ni bil
objavljen (npr. junij, julij)?
- Se lahko pri sofinanciranju plač upoštevajo tako plače proizvodnih
delavcev kot komerciale in vodstva podjetja?
Zasledili smo razpis za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih Na dva razpisa z istimi upravičenimi stroški se ne morete
produktov v lesarstvu 4.0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in prijaviti. Potrebno je upoštevati 8. točko 4.1. Splošni pogoji.
tehnologijo.
Prijavitelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz
Zanima me, kaj se zgodi če v primeru kandidature na drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali
omenjenem razpisu dobimo pozitivno odločbo, kasneje odstopimo od lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo
razpisa ter ne uveljavljamo dobljenih sredstev.
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prosim vas za pojasnilo, ali si prav razlagamo, da je maksimalna Da.
vrednost upravičenih stroškov plač v vrednosti 100.000 EUR, pri čemer
je lahko maksimalna vrednost pavšalnih stroškov 15.000 EUR. Torej je
v tem primeru skupna maksimalna skupna vrednost upravičenih
stroškov 100.000 + 15.000 = 115.000 EUR?
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v obrazcu št. 1 na zavihku stroški operacije, moramo vnesti vrednost
celotnega stroška. Kakšen znesek naj vpišemo, če je točna vrednost
trenutno še neznana? Tako pri plačah (plače niso znane za mesece
vnaprej), kot pri investicijah v opremo, saj je nabava zaradi trenutnih
razmer negotova oz. se za točno opremo še dogovarjamo in cenovno
usklajujemo z dobaviteljem. Razlika je lahko tudi več tisoč EUR.
Lahko v tem primeru vpišemo večjo pričakovano vrednost investicije?
Kaj se zgodi če bo dejanska investicija v opremo na koncu manjša?
Ali se za njo npr. sploh ne odločimo?
Če ne se odločimo za investicijo v opremo ali jo zmanjšamo smo potem
do drugih upravičenih stroškov (npr. stroškov plač, posrednih stroškov)
upravičeni?
Ali je prav da v obrazec št.1, zavihek stroški operacije za stroške plač
vnesemo Celotno vrednost stroška (kot ga predvidevamo – npr.
160.000,00 in nato pod neupravičene stroške vnesemo 60.000,00 EUR.
Ostane 100.000,00 EUR kot je največja meja pod upravičenimi stroški?

V vlogi je potrebno opredeliti načrtovane stroške, ki jih boste
uveljavljali. Dejanski stroški se bodo ugotavljali po oddanem
zahtevku za izplačilo z dokazili. Za vse načrtovane stroške
morajo biti zagotovljena sredstva – zaprta finančna
konstrukcija. Upravičeni stroški so tisti, ki so navedeni v
vlogi. Višina upravičenih strokov se preverja ob oddaji
zahtevka za izplačilo z dokazili.

Ali moramo obvezno izpolniti tudi polje neupravičeni stroški na obrazcu
1 pri stroških operacije.
Obrazec št. 1 – FINANČNI načrt. Ali moramo v spodnjo tabelo, kjer se V finančni načrt vpišete znesek oproščenega plačila
vnašajo že prejeta sredstva, vnesti tudi znesek oproščenega plačila prispevka PIZ.
prispevka PIZ? Namreč plačilo tega prispevka so bila oproščena vsa
podjetja (krizni dodatek 200e so morala izplačati vsa podjetja, s tem pa
so bila tudi oproščena plačila prispevka). Ali pa sem vnesemo samo
povrnejo čakanje na delo doma ipd.?
Na katere datume je potrebno izračunati finančne kazalnike v obrazcu Pripravljen obrazec je treba v celoti izpolniti.
2? Namreč iz odgovora na vprašanje št. 2 razumem, da na dan
12.3.2020 ni potrebno. Prosim za jasen odgovor ali JA ali NE? Ter ali
je sploh potrebno na 30.6.2020? Prosim za jasen odgovor glede
datumov. Namreč stanje zalog na določene datume nimamo. Saj
delamo inventuro, vendar ne na 12.3.2019 ali 12.3.2020) !?

