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1. Okvir programa  
 
1.1 Izhodišča  
Na podlagi Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20) (Ur. l. 
RS, št. 43/2011) država Slovenija ob upoštevanju družbene odgovornosti priznava trajno privrženost 
znanosti in razvoju ter ugotavlja njuno pomembno vlogo pri družbenemu napredku in ustvarjanju 
blaginje za svoje državljane. Pri tem se zavedamo, da brez skupnega nastopanja in prepletanja 
različnih znanstvenih disciplin ni mogoče razumeti razvoja družb in tehnologij. Slovenija podpira 
celovitost in nedeljivost znanosti ter krepitev avtonomije znanosti in njenih institucij ob hkratni podpori 
usklajeni soodvisnosti znanosti, razvoja in inovacij, kar edino zagotavlja splošni družbeni napredek in 
blaginjo.  

1.2 Strateški cilji in prioritete 
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) je programski dokument za doseganje 
družbenih ciljev, kakršna sta izboljšani življenjski standard za vse in dvig kakovosti življenja. Uresničili 
ju bomo z vzpostavitvijo sodobnega raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki bo prispeval k 
povečanemu znanju in vedenju o družbi, se odzival na njene izzive, omogočal dvig dodane vrednosti 
na zaposlenega ter zagotavljal kakovostna delovna mesta in bivanjsko okolje. RISS temelji na 
Strategiji razvoja Slovenije in je zaradi doseganja sinergijskih učinkov v skladu z dokumenti Evropa 
2020 in vodilnimi pobudami EU. Smiselno se navezuje na Nacionalni program razvoja visokega 
šolstva 2011–2020 (NPVŠ), s katerim se povezuje v t. i. »trikotnik znanja«, ki je v središču strateškega 
premisleka o nadaljnjem razvoju slovenske in globalne družbe. Pri njegovi pripravi sta bili upoštevani 
tudi študiji mednarodne skupine strokovnjakov pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) in skupine v okviru odprte metode koordinacije Evropske unije (EU), ki sta v jeseni 
2010 proučili slovensko raziskovalno in inovacijsko okolje ter javne politike na teh področjih, nato pa 
dali priporočila za njihovo optimizacijo. 

Vizija  
Do leta 2020 bo vzpostavljen odziven raziskovalni in inovacijski sistem, ki ga bodo sooblikovali vsi 
deležniki in bo odprt svetu. Ta sistem bo trdno zasidran v družbi, bo v njeni službi, odzival se bo na 
potrebe in hotenja državljanov ter omogočal reševanje velikih družbenih izzivov prihodnosti, kakršni so 
podnebne spremembe, energija, pomanjkanje virov, zdravje in staranje. Kot rezultat tega se bo v 
družbi povečal ugled in privlačnost dela raziskovalcev, razvojnikov in inovatorjev.  

Država bo postavila raziskave in inovacije v središče razvojnih politik in jih ustrezno finančno podprla. 
V gospodarskem razvoju se bo višja razvitost pokazala v višji tehnološki sestavi gospodarstva v državi 
in višji dodani vrednosti na zaposlenega zaradi tehnoloških, pa tudi ne tehnoloških inovacij. Tako se 
bo dvignila konkurenčnost gospodarstva, medtem ko bo davčno in podporno okolje spodbudilo nove in 
višje naložbe podjetij v razvoj ter v nova, zlasti kakovostnejša delovna mesta.  

Cilji 
Vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, 
s kritično refleksijo družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na 
zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest.  

2. Izhodiščni strateški dokumenti  
 

Program za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju 
znanosti za obdobje 2016-2020 (v nadaljnjem besedilu: Program za spodbujanje raziskav in razvoja ) 
temelji na naslednjih strateških dokumentih: Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 
2011–2020 (ReRIS11-20) Ur. l. RS, št. 43/2011, osnutek Programa internacionalizacije znanosti 
2015–2020, osnutek nacionalne Strategije za krepitev Evropskega raziskovalnega prostora 2015-
2020, Nacionalni reformni program 2014–2015 in nadaljnji, Partnerski sporazum med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 in Strategija pametne specializacije. V okviru financiranja 
transnacionalnega in evropskega sodelovanja tudi na Strategijo Evropa 2020, ERA roadmap 2015-
2020 in  Sporočilo Evropske komisije o Okvirnem programu za raziskave in inovacije (Obzorje 2020). 
 
Program za spodbujanje raziskav in razvoja tako predstavlja dokument za izvedbo ukrepov, ki jih 
zahtevajo nadrejeni dokumenti ter se pri tem opira na mednarodne primerjave in raziskave na 
obravnavanih vsebinskih področjih.  
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3. Namen programa 
 

Program predstavlja okvir dodeljevanja državnih pomoči v okviru ukrepov, ki jih na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti v obdobju 2016 – 2020 predvideva Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in je skladen z nacionalno zakonodajo ter 
programskimi dokumenti evropske kohezijske politike 2014-2020, ter z veljavnimi predpisi za 
transnacionalno in evropsko sodelovanje v okviru večletnih okvirnih programov EU in drugih ukrepov 
EU za krepitev skupnega evropskega raziskovalnega  prostora. 
 
Dokument opredeljuje finančnih spodbude MIZŠ v okviru financiranja raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. 

 
Osnovna struktura dokumenta je razdeljena na dva sklopa, in sicer so v prvem sklopu predstavljena 
splošna načela in pogoji, vezani predvsem na vsebino državnih pomoči, ko se javno financira 
raziskovalna in razvojna dejavnost, v drugem sklopu pa sledi prikaz ukrepov in njihovih specifičnosti. 
 
Ukrepi predstavljajo zaokroženo celoto istovrstnih, vsebinsko usklajenih aktivnosti, ki načeloma niso 
posebej usmerjene v posamezni sektor/panogo, temveč pokrivajo splošno celotno raziskovalno sfero.  
 
Spodbude so tako praviloma usmerjene na celoten raziskovalno in razvojni spekter (dejavnost), ne 
glede na velikost podjetij, vedo, področje ali pod področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, obliko 
registracije, lokacijo ali lastništvo, v skladu z nacionalno zakonodajo in upoštevaje pravila dodeljevanja 
državnih pomoči. 
 
Spodbude so prioritetno namenjene vlaganju v razvoj in spodbujanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. Država v skladu s pravili dodeljevanja pomoči za posamezne namene in v okviru 
upravičenih stroškov s sofinanciranjem prioritetno podpira celovite, strateško naravnane projekte 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti.  
 
Dodeljevanje državnih pomoči na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti MIZŠ lahko izvaja v 
dveh okvirih: 
 
1. javno financiranje transnacionalnega in evropskega sodelovanja v okviru večletnih okvirnih 
programov EU (npr. Obzorje 2020), podpornih programov in drugih ukrepov EU za krepitev skupnega 
evropskega raziskovalnega prostora. 
MIZŠ v okviru navedenega sofinancira javno-javna partnerstva, znotraj katerih se izvajajo tudi 
aktivnosti izvedbe transnacionalnih javnih razpisov (npr. ERA-NET), kot tudi iniciative po členih 181 in 
185 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (npr. JPI). 

 
2.  javno financiranje evropske kohezijske politike. Javno financiranje se izvede v skladu z 
veljavnimi postopki dodeljevanja javnih sredstev, ki veljajo za evropsko kohezijsko politiko (to je npr. 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta). 

 
Javno financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti ima materialno pravno podlago za dodeljevanje 
sredstev v  nacionalni zakonodaji. Postopek za dodelitev sredstev je urejen v sklopu predpisov, ki 
urejajo finančne instrumente znotraj posamezne oblike (kohezije ter  transnacionalnih in evropskih 
programov). 
 

4. Cilji in kazalniki dodeljevanja finančnih/razvojnih spodbud 
 
Splošni cilji Programa za spodbujanje raziskav in razvoja so:  
 

- Javno financiranje transnacionalnega in evropskega sodelovanja v okviru večletnih okvirnih 
programov EU, podpornih programov in drugih ukrepov EU:  

o Cilj dvigniti konkurenčnost Evropske unije  preko krepitve Evropskega raziskovalnega 
prostora (podlaga: Strategija Evropa 2020, ERA Roadmap 2015-2020): 
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 z vzpostavitvijo učinkovitega nacionalnega raziskovalnega in inovacijskega 
sistema 

 z vključenostjo v skupno reševanje globalnih družbenih izzivov 
 s povečanjem učinkovitosti naložb v raziskovalno infrastrukturo 
 z odpiranjem trga dela za raziskovalce 
 z vključevanjem načela enakih možnosti spolov na področju raziskav 
 s spodbujanjem prenosa in kroženje znanja 
 z odprtim dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
 s spodbujanjem mednarodnega sodelovanja. 

 
- Javno financiranje v okviru evropske kohezijske politike: 

o Cilj  naložbe za rast in delovna mesta (Prednostna os 1 OP, Mednarodna 
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva). 

 
Kazalniki merjenja ciljev:  
 
Kazalniki in cilji, vezani na financiranje transnacionalnega in evropskega sodelovanja v okviru 
večletnih okvirnih programov EU, podpornih programov in drugih ukrepov EU so skladni z RISS in 
Strategijo ERA ROADMAP 2015-2020 (na podlagi katere se pripravlja nacionalna strategija za 
krepitev Evropskega raziskovalnega prostora).  
 
Kazalniki in cilji, vezani na strukturna sredstva, so skladni z Operativnim programom 2014-2020.  
 

5. Način dodeljevanja javnih sredstev 
 

5.1 Pravne podlage  
Pravne podlage za sofinanciranje raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji: 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A, v nadaljevanju ZRRD); 
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14 in 103/15); 
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20) 
(Ur. l RS, št. 43/2011); 
- Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020 (št. 63000-1/2011/4, z dne 
28.4.2011); 
- osnutek Programa internacionalizacije znanosti 2015–2020; 
- Nacionalni reformni program 2014–2015  (in nadaljnji): 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_slovenia_sl.pdf. 

 
Za financiranje projektov na evropski in transnacionalni ravni (npr. sofinanciranje aktivnosti javno-
javnih partnerstev, po členu 181 in 185 PDEU in  v okviru Obzorja 2020) veljajo poleg navedenih 
pravnih podlag še: 

- Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o 
Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL EU L 412/1 z dne 30.12.2006); 
- Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 
2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih 
v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013 
(UL EU L 391/1 z dne 30.12.2006); 
- Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu 
"Sodelovanje" za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za 
raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL EU L 
400/86 z dne 19.12.2006); 
- Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za 
Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (UL EU L 206/1 z dne 
8.8.2009); 
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- Delovni programi 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/refernce_docs.html
#fp7; 
 
- Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (KOM/2010/2020 
končno); 
- Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) - 
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL EU L 347/104 z dne 
20.12.2013); 
- Uredba (EU) št.1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.decembra 
2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–
2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št.1906/2006 (UL EU L 347/81 z dne 20.12.2013); 
- Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL EU L 347/884 z dne 20.12.2013); 
-Delovni programi Obzorja 2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.ht
ml#h2020-work-programmes-2016-17. 
 

Za financiranje projektov evropske kohezijske politike veljajo poleg navedenih pravnih podlag tudi: 
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 (UL EU L št. 347/320 z dne 20. 12. 2013; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU); 
- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
"naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL 
EU L št. 347/289 z dne 20. 12. 2013); 
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (št.  
CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 28. 7.2014): 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_v
stopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf; 
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 11.12.2014), Prednostna os 1, Mednarodna 
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; 
- Slovenska strategija pametne specializacije (sprejeto na vladi 20.9.2015): 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_v
stopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf; 
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014 – 2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Ur. l. 
RS, št. 29/2015); 
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-
2020 (št. 007-66/2015/1, julij 2015); 
- Merila za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje EKP za obdobje 
2014-2020  z dne 17.4.2015, verzija 1.2 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/kljucni-
dokumenti/merila_jm_14_20_17-4-2015.pdf). 
 

Za financiranje projektov raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih 
pomočeh, se poleg navedenih upoštevajo tudi določbe: 

- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 651/2014/EU); 
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- Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis (UL EU L št. 352 z dne 24. 12. 
2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU); 
- Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL EU C št. 198 z dne 
27. 6. 2014) (v nadaljnjem besedilu: Okvir za RRI). 

 
5.2 Nameni dodeljevanja javnih sredstev  
 
Tabela 1: Pregled ukrepov MIZŠ z navedbo shem pomoči, ko gre za državne pomoči  
 

Ukrep Naziv ukrepa  Okvirna ocena 
finančnih 
sredstev1 

 

Shema  
državnih  
pomoči 
/ 
Namen 

 

Ni državna 
pomoč2  
 
 
 
 
 
 

1.1.1.  Izboljšanje mednarodne 
konkurenčnosti in odličnosti raziskav 
za sodelovanje v verigah vrednosti  

100 mio EUR R&R: 
- RR projekti 
 
 

financiranje 
negospod. 
dejavnosti 
RO 

1.1.2. Izraba raziskovalnega potenciala 
raziskovalcev in njihova mednarodna 
mobilnost ter mobilnost med 
akademsko in podjetniško sfero 

20 mio EUR R&R: 
-RR projekti 

financiranje 
negospod. 
dejavnosti 
RO 

1.1.3. Boljša izraba in razvoj raziskovalne 
infrastrukture 

25 mio EUR R&R: 
-R Infrastruktura 

financiranje 
negospod. 
dejavnosti 
RO 

1.1.4. Učinkovito vključevanje v 
mednarodne raziskovalne programe 
vključno s programom Obzorje 2020 

73,8 mio EUR R&R: 
-RR projekti 
-R Infrastruktura 
 

financiranje 
negospod. 
dejavnosti 
RO 
 

1.2.1. Spodbujanje inovacijskih procesov in 
z njimi povezanih naložb - aplikativne 
raziskave 

2,5 mio EUR R&R: 
-RR projekti 
 
 
 
 

financiranje 
negospod.  
dejavnosti 
RO 
 

2.1 Spodbujanje transnacionalnega in 
evropskega sodelovanja za namene 
krepitve Evropskega raziskovalnega 
prostora preko sofinanciranja 
slovenskih raziskovalcev v 
transnacionalnih raziskovalno 
razvojnih projektih 

Do 3 mio EUR 
letno, skladno z 
razpoložljivimi 
proračunskimi 
sredstvi 

R&R: 
-RR projekti 
-R Infrastruktura 

 

financiranje 
negospod. 
dejavnosti 
RO 
 

 

1 Okvirna ocena finančnih sredstev1 vključuje sredstva strukturnih skladov (EU del in slovensko udeležbo) in 
sredstva integralnega proračuna RS. V Programu za spodbujanje raziskav in razvoja je opredeljena okvirna 
ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo predlaganih ukrepov. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih 
možnosti v okviru proračuna RS. Višina sredstev se lahko spreminja in prilagaja po posameznih ukrepih, kar je 
odvisno od potreb na trgu in razpoložljivih sredstev (kohezijska in integralna) v proračunu RS.   
 
2 Opredelitev negospodarske dejavnosti raziskovalnih organizacij je v poglavju 8. 
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5.3 Način izvajanja 
 
Izvedba posameznega ukrepa je možna v okviru sheme državnih pomoči za raziskave in razvoj (R&R) 
ali de minimis pomoči (v nadaljnjem besedilu: pomoč).  
 
Vsi ukrepi, navedeni v programu, se bodo izvajali pregledno v obliki javnih razpisov, javnih pozivov, 
neposrednih potrditev operacij in na druge načine izvedbe, skladno s pravnimi podlagami. Način 
izvedbe bo izbran glede na cilje politik in optimalnost doseganja želenih učinkov in rezultatov.  
 
Ukrepe Programa za spodbujanje raziskav in razvoja izvaja MIZŠ. 
 
 
5.4 Upravičenci do javnih sredstev in prejemniki pomoči  
 
Upravičenci do javnih sredstev na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti so fizične in pravne 
osebe javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi, izdanimi na podlagi 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti). 
 
1. Kadar izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede 

na njihov pravni status ali način financiranja, so opredeljeni kot »podjetje« po konkurenčnem 
pravu EU in zanje v splošnem veljajo pravila državnih pomoči3 (so prejemniki pomoči).  

 
V primeru, da javno financiranje raziskovane in razvojne dejavnosti zapade pod pravila državnih 
pomoči, šteje izvajalec raziskovalne in razvojne dejavnosti za »podjetje« in prejemnika pomoči 
zgolj v tistem delu, v katerem izvaja gospodarsko dejavnost. Pri tem morajo izvajalci raziskovalne 
in razvojne dejavnosti obe dejavnosti in njune stroške, financiranje in prihodke voditi ločeno, da se 
prepreči prelivanje javnih sredstev financiranja negospodarske dejavnosti v gospodarsko 
dejavnost.  
 
Velikost izvajalca raziskovalne in razvojne dejavnosti v funkciji »podjetja« se določi v skladu s 
Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih 
podjetij (v nadaljevanju MSP) oz. Prilogo 1 uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki opredeljuje 
definicijo MSP.  

 
2. Če so izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti »organizacije za raziskovanje in širjenje 

znanja (raziskovalne organizacije)«4, kot jih določa Uredba 651/2014/EU in ko gre za izvajanje 
negospodarskih dejavnostih na področju raziskovalne dejavnosti, kot je opredeljena v pravilih 
državnih pomoči5, praviloma ne gre za državno pomoč. 

 

3 Na podlagi člena 107 (1) PDEU se pravila o državni pomoči na splošno uporabljajo le, kadar je prejemnik 
pomoči »podjetje«. V skladu s sodno prakso je »podjetje« v okviru konkurenčnega prava opredeljeno kot subjekt, 
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status tj. ali je organizirano po javnem ali 
zasebnem pravu ali način financiranja. Gospodarska dejavnost pa je opredeljena kot vsaka dejavnost, v okviru 
katere se na trgu ponuja blago ali storitve. Pri tem ni pomembno ali je dejavnost donosna ali ne. V primeru, da 
subjekt izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, se ta obravnava kot »podjetje« le v zvezi z 
gospodarskimi dejavnostmi. 
 
4 »Organizacija za raziskovanje in širjenje znanja“ pomeni subjekt (kot so univerze ali raziskovalni inštituti, 
agencije za prenos tehnologije, posredniki za inovacije ali v raziskave usmerjeni fizični ali virtualni skupni 
subjekti), ne glede na njegov pravni status (organiziran po javnem ali zasebnem pravu) ali način financiranja, 
katerega glavni cilj je neodvisna izvedba temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega 
razvoja ali obsežno razširjanje rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja. 
Kadar tak subjekt opravlja tudi gospodarske dejavnosti, je treba financiranje, stroške in prihodke navedenih 
gospodarskih dejavnosti knjižiti ločeno. Podjetja, ki imajo lahko odločilen vpliv na tak subjekt, npr. v vlogi 
delničarjev ali članov, nimajo prednostnega dostopa do rezultatov raziskav, ki jih je subjekt izvedel. Neodvisnost 
se pojmuje v smislu neodvisnosti od vpliva gospodarstva, tj posameznega podjetja oz. podjetij.  
 
5 Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, Sporočilo Komisije, UL EU, C 198/2014 z dne 
27.6.2014, točka 2.1 
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Podrobnejši kriteriji za opredelitev negospodarske in gospodarske dejavnosti za področje 
raziskovalne dejavnosti in posebnosti pri financiranju organizacij za raziskovanje in širjenje znanja 
(RO) so opredeljeni v poglavju 8. 

 
V splošnem so prejemniki državne pomoči na področju raziskovalne dejavnosti v Sloveniji:  

- izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so organizirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD); zanje se v splošnem predpostavlja, da opravljajo gospodarsko dejavnost, 

- izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za »organizacijo za 
raziskovanje in širjenje znanja« v delu svoje gospodarske dejavnosti oz. ko opravljajo 
gospodarsko dejavnost.  
 

Pogoje za »organizacijo in raziskovanje in širjenje znanja« iz Uredbe 651/2014 v splošnem 
izpolnjujejo izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so organizirani kot javni raziskovalni zavodi 
in javni visokošolski zavodi.  
 
Organizacije za raziskovanje in širjenje znanja praviloma niso prejemnice pomoči, če izvajajo 
negospodarske dejavnosti, če je njihov gospodarska dejavnost pomožna dejavnost, ali če delujejo le 
kot posredniki. Natančneje opredeljeno v poglavju 8. 
 
Končna presoja elementov državne pomoči je mogoča le na osnovi konkretnega upravičenca in 
projekta. Pri presoji je potrebno upoštevati pogoje in kriterije, ki so opredeljeni v pravilih EU o državnih 
pomočeh.  
 

6. Splošna načela in pravila dodeljevanja državnih pomoči za raziskovalno in razvojno 
dejavnost 
 
Na osnovi Programa za spodbujanje raziskav in razvoja bosta priglašeni dveh shemi pomoči: 
 
1. Shema za splošne skupinske izjeme, ki bo vključevala dva namena pomoči za raziskave in razvoj 

ter inovacije in sicer: 
a) Pomoč za raziskovalne in razvojne  projekte, 
b) Pomoč za raziskovalno infrastrukturo, 

2. Shema za pomoči de minimis. 
 
Pravila dodeljevanja državnih in de minimis pomoči so v osnovnih določilih opredeljena s tem 
Programom za spodbujanje raziskav in razvoja, sicer pa se za njihovo dodeljevanje uporabljajo 
določila EU uredb: 
- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o splošnih skupinskih izjemah, 
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 o pomoči de minimis. 
 
Pravila določajo dovoljene namene dodeljevanja pomoči in opredeljujejo pogoje, pod katerimi se lahko 
pomoč dodeli, da bo štela za skladno s pravili EU.  
 
V kolikor pogoji za dodelitev pomoči po tem Programu in uredbah EU za posamezni ukrep niso 
izpolnjeni (tj. vsebina ukrepa presega okvir Uredbe 651/2014), je shemo državnih pomoči potrebno 
posebej priglasiti v skladu z relevantnimi EU pravili. 
 
 
6.1 Splošna pravila in omejitve pri dodeljevanju državnih pomoči po Uredbi EU 651/2014 o 
splošnih skupinskih izjemah 
 
1. Pomoči zajemajo sredstva državnega proračuna in drugih virov, ki se dodeljujejo upravičencem za 

odpravljanje ugotovljenih strukturnih neskladij in predstavljajo nujno pomoč države pri realizaciji 
zastavljenih dolgoročnih ciljev gospodarskega razvoja.  
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2. Določbe Programa za spodbujanje raziskav in razvoja veljajo za državne pomoči, dodeljene 
izvajalcem raziskovalne in razvojne dejavnosti, v vseh sektorjih gospodarstva, razen: 
a) v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, pri čemer je znesek pomoči določen na 
podlagi cene / količine proizvodov, kupljenih od primernih proizvajalcev oz. zadevnega podjetja; 
b) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, pri čemer je pomoč pogojena z delnim ali celotnim 
prenosom na primerne proizvajalce; 
c) za aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov. 

 
Pomoč ni dovoljena izvajalcem raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so podjetja v težavah po 
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT 
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) in 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU  o 
splošnih skupinskih izjemah. 
 
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na 
izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, 
povezane z izvozno aktivnostjo.  
 
Pomoč ne sme biti pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v RS ali da ima v RS 
večino poslovnih enot. Lahko pa se dovoli zahteva, da mora imeti nerezidenčni izvajalec 
raziskovane in razvojne dejavnosti v sodnem registru registrirano poslovno enoto ali podružnico. 
 
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo 
uvoženega blaga ali bi bila pogojena z obveznostjo uporabe doma proizvedenega blaga. 
 
Pomoč ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.  
 
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko se upravičencem omejuje možnost izkoriščanja rezultatov 
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah. 

 
3. Pomoč se lahko dodeli le, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če 

upravičenec predloži pisni zahtevek za pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 
Zahtevek za odobritev pomoči mora vsebovati  vsaj ime prosilca in njegovo velikost, opis projekta, 
vključno z njegovo lokacijo ter datumom začetka in konca projekta, in seznam upravičenih 
stroškov in vrsto pomoči kot je določeno v 6. členu Uredbe 651/2014/EU.  

 
Pomoč ne pomeni spodbude za upravičenca v vseh primerih, v katerih se je delo v zvezi z 
zadevnimi dejavnostmi raziskav in razvoja ter inovacij začelo že pred prošnjo upravičenca za 
pomoč, naslovljeno na nacionalne organe. Če začetek del nastopi, preden upravičenec prošnjo za 
pomoč predloži nacionalnim organom, projekt ne bo upravičen do pomoči. 
 
Veliko podjetje, ki zaprosi za »ad hoc« pomoč, mora polega zahtevka za odobritev pomoči 
dodatno izkazati: 
- bistveno razširitev obsega projekta / dejavnosti zaradi pomoči; ali 
- bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičence porabil za projekt / dejavnost zaradi 
pomoči; ali 
- bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta / dejavnosti. 
 
Vse navedbe s strani upravičenca, podane v prošnji za pomoč in ob sklenitvi pogodbe, morajo biti 
resnične in ustrezati dejanskemu stanju. 

 
4. Določene zgornje meje pomoči (intenzivnosti) ter pragovi za priglasitev pomoči veljajo ne glede na 

to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali 
individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči  za projekt  in izvajalca 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se 
s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči v skladu s tem 
Programom za spodbujanje raziskav in razvoja.  
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Prejemnik državne pomoči mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni 
prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz drugih virov za isti namen je že prejel. 
Podpisane izjave preverja in hrani MIZŠ.  
 
MIZŠ v okviru naknadnega nadzora preveri izpolnjevanje določbe prejšnjega odstavka na osnovi 
naključnega izbora prejemnikov pomoči.  

 
5. Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene 

stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.  
 
6.  Za zagotovitev preglednosti na področju državnih pomoči MIZŠ vzpostavi in vodi evidenco o 

državnih pomočeh na področju raziskav in razvoja, ki jo MIZŠ objavi na svoji spletni strani.  
Evidence o državnih pomočeh je treba hraniti 10 let od datuma dodelitve pomoči.  

 
7. Dajalec pomoči poroča o dodeljenih državni pomočeh MIZŠ kot upravljavcu Programa za 

spodbujanje raziskav in razvoja in sheme državnih pomoči, za potrebe priprave poročil o 
dodeljenih državnih pomočeh v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04; v nadaljnjem besedilu: ZSDrP) in uredbo, ki ureja posredovanje podatkov in poročanje o 
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis.  

 
MIZŠ v skladu s pravili na področju državnih pomoči poroča Ministrstvu za finance o izplačilih 
državnih pomočeh (ime upravičenca, znesek pomoči na upravičenca, intenzivnost pomoči, sektorji 
dejavnosti, v katerih se izvajajo projekti, ki prejemajo pomoč) ter o rezultatih in spodbujevalnih 
učinkih državnih pomoči.  

 
8. MIZŠ izvede celovito vrednotenje učinkov dodeljenih pomoči za vmesno obdobje in po koncu 

programskega obdobja. Potrebne podatke in delne analize pridobi MIZŠ od dajalcev pomoči, na 
podlagi pisne zahteve.  

 
9. Dajalec pomoči bo pred dodelitvijo sredstev preveril (sam ali z izjavo prejemnika pomoči):  

- zadnjo razpoložljivo bonitetno oceno prejemnika,  
- da ne gre za podjetje v težavah v skladu s 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU, 
- da prejemnik redno izplačuje plače zaposlenim in nima  neplačanih prispevkov iz plač 
zaposlenih, 
- da prejemnik ni davčni dolžnik.  

 
10. Neupravičeno izplačana sredstva so dajalci pomoči dolžni izterjati od prejemnikov, vključno z 

obrestmi.  
 

MIZŠ bo zahteval vračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, skladno z veljavno 
zakonodajo, v primerih, da: 

 
- prejemnik pomoči projekta ne bo izvedel,  
- prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,  
- prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oz. zavajajoče izjave ter drugih 
kršitev in nepravilnosti,  
- prejemnik pomoči redno ne izplačuje plač in prispevkov iz plač zaposlenih,  
- je davčni dolžnik in je javno objavljen na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja 
davčni postopek. 

 
6.2 Posebni pogoji dodeljevanja pomoči po posameznih namenih  
 
A) Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte 

Namen pomoči: 
Pomoč se namenja za raziskovalne in razvojne projekte. 
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Vsebina: 
V skladu s pravili državnih pomoči je »pomoč za raziskovalne in razvojne projekte «, tista, pri katerih 
del raziskovalnega projekta, ki prejema pomoč, spada v kategorije temeljnih raziskav, industrijskih 
raziskav ali eksperimentalnega razvoja. Takšna pomoč je večinoma usmerjena v tržne nepopolnosti, 
povezane s pozitivnimi zunanjimi učinki (učinki prelivanja znanja), lahko pa tudi odpravlja tržne 
nepopolnosti, ki jih povzročajo nepopolne in asimetrične informacije ali (predvsem pri sodelovalnih 
projektih) nepopolnosti pri usklajevanju. 
 
Raziskovalni in razvojni projekt pomeni dejavnost, ki vključuje aktivnosti, ki zajemajo eno ali več 
kategorij raziskav in razvoja in je namenjena opravljanju nedeljive naloge natančno določene 
gospodarske, znanstvene ali tehnične narave z jasnim, vnaprej določenim ciljem. Projekt R&R lahko 
sestavlja več delovnih sklopov, dejavnosti ali storitev in vključuje jasne cilje in dejavnosti, ki jih je treba 
izvesti za uresničitev teh ciljev (vključno z njihovimi pričakovanimi stroški), ter konkretne zahteve, na 
podlagi katerih se lahko sodi o rezultatih teh dejavnosti in se jih primerja z ustreznimi cilji. Če dva ali 
več projektov R&R ni mogoče ločiti enega od drugih in zlasti, kadar ni mogoče za vsakega posebej 
napovedati verjetnosti tehnološkega uspeha, se štejejo za en sam projekt. 
 
Pogoji dodeljevanja:  
Del raziskovalnega in razvojnega projekta, ki prejema pomoč, mora spadati v celoti v eno ali več 
naslednjih kategorij: 
(a) temeljne raziskave;  
(b) industrijske raziskave; 
(c) eksperimentalni razvoj; 
Za potrebe ustrezanja pravilom državnih pomoči, se pri opredeljevanju kategorij raziskav  uporabljajo 
naslednje opredelitve iz Uredbe 651/2014/EU o splošnih skupinskih izjemah: 
 
Temeljna raziskava pomeni eksperimentalno ali teoretično delo, ki se izvaja predvsem zaradi 
pridobivanja novega znanja o temeljnih principih pojavov in opazovanih dejstev, ne da bi bilo 
neposredno usmerjeno v tržno uporabo;  
 
Industrijska raziskava pomeni načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je 
pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno 
izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključuje oblikovanje komponent kompleksnih 
sistemov in lahko zajema izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi vmesniki 
obstoječih sistemov ter pilotnih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za 
vrednotenje generične tehnologije; 
 
Eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega 
znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je 
razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, 
usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali 
storitev. 
Eksperimentalni razvoj lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje 
in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje 
pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese ali storitve, ki 
niso v veliki meri ustaljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, 
ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve in 
potrjevanja. 
Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih 
linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko 
pomenijo izboljšanje; 
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Upravičeni stroški za raziskovalne in razvojne projekte so: 
(a) stroški osebja: raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje v obsegu zaposlitve na 
raziskovalnem projektu; 
(b) stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v projektu. Kadar se ti 
instrumenti in oprema ne uporabljajo samo za projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo 
za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, 
ki ustrezajo trajanju projekta;  
(c) stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno 
licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, ter stroški svetovalnih in drugih 
ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt; 
(d) dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in 
podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica projekta. 
 
Intenzivnost pomoči  
Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne presega: 
(a) 100 % upravičenih stroškov za temeljne raziskave; 
(b) 50 % upravičenih stroškov za industrijske raziskave; 
(c) 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni razvoj. 
 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj se lahko poveča do največ 80 
% upravičenih stroškov v naslednjih primerih: 
(a) za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in 20 odstotnih točk za mala podjetja; 
(b) za 15 odstotnih točk, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 
 
(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje: 
— med podjetji, od katerih je vsaj en MSP; ali se projekt izvaja v vsaj dveh državah članicah ali pa v 
eni državi članici in eni pogodbenici Sporazuma EGP, nobeno posamezno podjetje pa ne nosi več kot 
70 % upravičenih stroškov, ali 
— med podjetjem in eno ali več organizacij za raziskovanje in širjenje znanja, kadar slednje krijejo 
vsaj 10 % upravičenih stroškov in imajo pravico objaviti svoje rezultate raziskav; 
 
(ii) rezultati projekta se splošno razširjajo prek konferenc, objav, prosto dostopnih zbirk podatkov ali 
brezplačne in odprte programske opreme. 
 
Prag 
Program za spodbujanje raziskav in razvoja se ne uporablja za pomoč za raziskovane in razvojne 
projekte, ki presega naslednje pragove: 
1. če je projekt pretežno temeljna raziskava: 40 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, če 
več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih 
raziskav; 
2. če je projekt pretežno industrijska raziskava: 20 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, če 
več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo 
industrijskih raziskav ali v kategorijo industrijskih in kategorijo temeljnih raziskav kot celoti; 
3. če je projekt pretežno eksperimentalni razvoj: 15 milijonov EUR na podjetje in na projekt; to velja, 
če več kot polovica upravičenih stroškov projekta nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo 
eksperimentalnega razvoja. 
 
V teh primerih je potrebno pomoč posebej priglasiti Evropski komisiji. 
 
B) Pomoč za naložbe v raziskovalne infrastrukture 
 
Namen pomoči:  
Pomoč se namenja za gradnjo ali posodobitev raziskovalne  infrastruktur, ki izvajajo gospodarske 
dejavnosti.  
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Pri tem raziskovalna infrastruktura pomeni objekte in naprave, vire in s tem povezane storitve, ki jih 
znanstvena skupnost uporablja za izvajanje raziskav na zadevnih področjih, ter zajema znanstveno 
opremo ali sklope instrumentov, na znanju temelječe vire, kot so zbirke, arhivi ali strukturirane 
znanstvene informacije, zagotavljanje infrastruktur, temelječih na informacijski in komunikacijski 
tehnologiji, kot so infrastruktura GRID ter računalniške, programske in komunikacijske infrastrukture, 
ali kakršna koli druga edinstvena sredstva, bistvena za izvajanje raziskav. Take infrastrukture so lahko 
„na enem mestu“ ali „razpršene“ (organizirana mreža virov) v skladu s členom 2(a) Uredbe Sveta (ES) 
št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne 
infrastrukture (ERIC). 
 
Kadar raziskovalna infrastruktura opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, je treba 
financiranje, stroške in prihodke vsake vrste dejavnosti knjižiti ločeno na podlagi dosledno 
uporabljenih in objektivno utemeljenih načel stroškovnega računovodstva. 
 
Pogoji dodeljevanja: 
Cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo infrastrukture, ustreza tržni ceni. 
 
Dostop do infrastrukture ima več uporabnikov in je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. 
Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli 
prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, je takšen dostop 
sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške naložb, ti pogoji pa so javno dostopni.  
 
Kadar raziskovalna infrastruktura prejme javno financiranje za gospodarske in negospodarske 
dejavnosti, države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, da se prepreči 
preseganje veljavne intenzivnosti pomoči zaradi povečanja deleža gospodarskih dejavnosti v 
primerjavi s predvidenim stanjem v času dodelitve pomoči. 
 
Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški so stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva. 
 
Pri tem opredmetena sredstva pomenijo zemljišča, stavbe, obrati, stroji in oprema. Neopredmetena 
sredstva pa sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali 
druga intelektualna lastnina.  
 
Intenzivnost pomoči 
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov. 
 
Prag 
Program za spodbujanje raziskav in razvoja se ne uporablja za pomoč, ko pomoč za naložbe v 
raziskovalne infrastrukture presega 20 milijonov EUR na infrastrukturo. V teh primerih je potrebno 
pomoč posebej priglasiti Evropski komisiji. 
 

7. Splošna načela in pravila dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis 
 
Izvajalcem raziskovalne in razvojne dejavnosti se lahko dodeli pomoč po pravilu de minimis pod 
naslednjimi pogoji skladno z uredbo 1407/2013 
 
 
1. Do »de minimis« pomoči niso upravičeni prejemniki sredstev iz naslednjih sektorjev: 

a)  ribištva in akvakulture, 
b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti, 
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c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 
primerih: 

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
 
2. Pri dodeljevanju »de minimis« pomoči veljajo naslednje omejitve: 

a) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali 
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

b) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 
c) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 

cestni tovorni prevoz. 
 

3. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 

 
4. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja6, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja; 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji 

ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje. 
 
5. Pomoč »de minimis« se dodeljuje v obliki dotacije. 
 
6. Pri kumulaciji pomoči je potrebno upoštevati, da: 
- se pomoč »de minimis« ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 

ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla 
največja intenzivnost pomoči ali dovoljeni znesek pomoči; 

- se pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko 
kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012; 

- se pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne 
zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR). 

 
7. Izjave in spremljanje: 
 
(a) Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo: 

 - o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je prejemnik prejel na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in  drugih že prejetih (ali 
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,  

- da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe »de 
minimis«, 

6 Izraz »podjetje« se uporablja v smislu opredelitve konkurenčnega prava in pomeni vsak subjekt, ki se ukvarja z 
gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status tj. ali je organizirano po javnem ali zasebnem pravu ali 
način financiranja. Gospodarska dejavnost pa je opredeljena kot vsaka dejavnost, v okviru katere se na trgu 
ponuja blago ali storitve. Pri tem ni pomembno ali je dejavnost donosna ali ne. V primeru, da subjekt izvaja 
gospodarske in negospodarske dejavnosti, se ta obravnava kot »podjetje« le v zvezi z gospodarskimi 
dejavnostmi. 
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- ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja. 
 
(b) Dajalec pomoči (MIZŠ) bo zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči za enotno podjetje ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih. 
 
8. Dajalec (MIZŠ) pomoči pisno obvesti prejemnika: 
- da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 

dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013); 

- o znesku »de minimis« pomoči. 
 
9. Poročanje in evidence: 
- MIZŠ bo v roku 15 dni po dodelitvi sredstev poročal MF o dodeljenih de minimis pomočeh v 

skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomoč in pomočeh 
de minimi (Ur.l. RS, št. 6/04, 22/07, 50/14); 

- MIZŠ bo vzpostavil evidenco o dodeljenih de minis pomočeh po prejemnikih. 
 
MIZŠ bo hranil evidenco o posamezni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve. 
 
10. Šteje se, da je de minimis pomoč dodeljena z izdajo sklepa oz. odločbe o dodelitvi (tj, ko je 

prejemniku dodeljena zakonska pravica do prejema pomoči). 
 
 
8. Posebnosti v primeru javnega financiranja organizacij za raziskovanje in širjenje znanja   
 
8.1. Javno financiranje organizacij za raziskovanje in širjenje znanja (RO po Uredbi 651/2014) 
 
A) Opredelitev negospodarske dejavnosti organizacij za raziskovanje - ni državna pomoč za RO 
 
V primeru, da izvajalec raziskovalne in razvojne dejavnosti izpolnjuje kriterije iz 83. točke Uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah, ki opredeljuje »organizacije za raziskovanje in širjenje znanja« in gre 
za financiranje  negospodarske dejavnosti kot je opredeljena v 19. in 20. točki Okvira za RRI, javno 
financiranje te dejavnosti ne predstavlja državne pomoči v smislu 107. in 108. člena PDEU. 
 
Pri tem je organizacija za raziskovanje in širjenje znanja opredeljena kot (83. točka 2. člena Uredbe 
651/2014):   
„organizacija za raziskovanje in širjenje znanja“ pomeni subjekt (kot so univerze ali raziskovalni 
inštituti, agencije za prenos tehnologije, posredniki za inovacije ali v raziskave usmerjeni fizični ali 
virtualni skupni subjekti), ne glede na njegov pravni status (organiziran po javnem ali zasebnem pravu) 
ali način financiranja, katerega glavni cilj je neodvisna izvedba temeljnih raziskav, industrijskih 
raziskav ali eksperimentalnega razvoja ali obsežno razširjanje rezultatov teh dejavnosti prek 
izobraževanja, objav ali prenosa znanja. Kadar tak subjekt opravlja tudi gospodarske dejavnosti, je 
treba financiranje, stroške in prihodke navedenih gospodarskih dejavnosti knjižiti ločeno. Podjetja, ki 
imajo lahko odločilen vpliv na tak subjekt, npr. v vlogi delničarjev ali članov, nimajo prednostnega 
dostopa do rezultatov raziskav, ki jih je subjekt izvedel. 
 
Kot negospodarske dejavnosti organizacij za raziskovanje in širjenje znanja pravila o državnih 
pomočeh na splošno določajo naslednje dejavnosti: 
 

1. osnovne dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, zlasti: 
a. izobraževanje za več in bolje usposobljene človeške vire 
b. neodvisne raziskave, vključno s sodelovalnimi raziskavami, pri katerih raziskovalna 

organizacija učinkovito sodeluje7. Zagotavljanje storitev na področju R&R ter R&R, ki 

7 Učinkovito sodelovanje  pomeni sodelovanje vsaj dveh neodvisnih strani za izmenjavo znanja ali tehnologije ali 
za uresničitev skupnega cilja na podlagi delitve dela, pri čemer strani skupaj opredelijo obseg skupnega projekta, 
prispevajo k njegovi izvedbi ter si delijo tveganje in rezultate. Ena ali več strani lahko nosijo celotne stroške 
projekta in tako razbremenijo druge strani glede svojega finančnega tveganja. Pogodbene raziskave in 
zagotavljanje raziskovalnih storitev se ne obravnavajo kot oblike sodelovanja. 
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se izvajajo v imenu podjetij, se ne štejejo za neodvisne R&R in so praviloma državna 
pomoč. 

c. obsežno nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov raziskav, na 
primer prek izobraževanja, prosto dostopnih zbirk podatkov, javnih publikacij ali 
odprtokodne programske opreme.  

 
2. dejavnosti prenosa znanja, kadar jih vodi raziskovalna organizacija (RO) (vključno z 

njihovimi oddelki ali podružnicami), ali pa več RO, ali se vodijo v imenu drugih takih subjektov, 
ter kadar se vsi dobički iz teh dejavnosti ponovno vložijo v osnovne dejavnosti raziskovalne 
organizacije ali raziskovalne infrastrukture.  

Če organizacija za raziskovanje in širjenje znanja izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, 
spada javno financiranje v področje uporabe pravil o državni pomoči samo, če zajema stroške, ki so 
povezani z gospodarskimi dejavnostmi.  
 
Če se organizacija za raziskovanje in širjenje znanja uporablja skoraj izključno za negospodarske 
dejavnosti, je lahko njeno financiranje v celoti izvzeto iz področja uporabe pravil o državni pomoči, če 
je njena gospodarska dejavnost izključno pomožna dejavnost, kot je opredeljena v točki 20 Okvira za 
RRI pomoči. 
 
Za pomožno dejavnost se šteje dejavnost, ki je neposredno povezana z delovanjem organizacije za 
raziskovanje in širjenje znanja  ali raziskovalne infrastrukture in je zanjo potrebna ali pa je neločljivo 
povezana z njeno glavno negospodarsko rabo, po obsegu pa je ta dejavnost omejena. Kot taka se 
dejavnost šteje, če se za izvedbo gospodarske dejavnosti uporabljajo povsem enake vložke (kot so 
material, oprema, delo in osnovna sredstva) kot negospodarske dejavnosti in če zmogljivosti, ki jih 
vsako leto dodelijo za takšne gospodarske dejavnosti, ne presegajo 20 % zadevnih celotnih letnih 
zmogljivosti subjekta. 
 
V primerih, ko se javno financira gospodarska dejavnost organizacij za raziskovanje in širjenje znanja, 
javno financiranje le te šteje za državno pomoč.  
 
 
B) Gospodarske dejavnosti organizacij za raziskovanje – je državna pomoč za RO 
 
Pravila državnih pomoči kot gospodarske dejavnosti organizacij za raziskovanje in širjenje znanja na 
splošno navajajo naslednje dejavnosti: oddaja opreme ali laboratorijev v najem podjetjem, 
zagotavljanje storitev podjetjem ali izvajanje pogodbenih raziskav. Javno financiranje teh dejavnosti bo 
na splošno, ne glede na zgornjo opredelitev pomožne dejavnosti, predstavljalo državno pomoč.  
 
Izjema:  
Raziskovalni organizaciji ali raziskovalni infrastrukturi z javnim financiranjem tovrstne (gospodarske) 
dejavnosti ni dodeljena državna pomoči, če raziskovalna organizacija ali raziskovalna infrastruktura 
deluje le kot posrednik, ki na končne prejemnike prenaša celotno javno financiranje in vse prednosti, 
pridobljene s takšnim financiranjem. Temu je na splošno tako, če: 

(a) sta javno financiranje in kakršna koli prednost, pridobljena s takšnim financiranjem, merljiva in 
dokazljiva, in če obstaja ustrezen mehanizem, ki zagotavlja, da se v celoti preneseta na 
končne prejemnike, na primer v obliki znižanih cen; in 

(b) ni nobene dodatne prednosti za posrednika, ker je ta bodisi izbran na odprtem postopku 
oddaje javnega naročila ali so javna sredstva na voljo vsem subjektom, ki izpolnjujejo 
potrebna objektivna merila, tako da lahko stranke kot končni prejemniki pridobijo enakovredne 
storitve od katerega koli zadevnega posrednika. 

Če so pogoji za izjemo izpolnjeni, se pravila o državni pomoči uporabljajo na ravni končnih 
prejemnikov. 
 
8.2 Posredna pomoč podjetjem preko javno financiranih organizacij za raziskovanje in širjenje 
znanja 
 
V primeru, da se javno financirajo organizacije za raziskovanje in širjenje znanja, lahko pride dodelitve 
posredne državne pomoči sodelujočemu podjetju preko javno financirane organizacije za raziskovanje 
(ne glede na to ali je organizacija za raziskovanje in širjenje znanja, ki je javno financirana, prejemnik 
državne pomoči ali ne). 
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Do posredne državne pomoči podjetjem preko javnega financiranja organizacij za raziskovanje in 
širjenje znanja lahko pride v naslednjih dveh primerih: 
 
A) Raziskave v imenu podjetij (pogodbene raziskave ali raziskovalne storitve), ki jih opredeljuje točka 
2.2.1. poglavje Okvira za RRI; 
 
B) Sodelovanje organizacije za raziskovanje in širjenje znanja s podjetji, ki jih opredeljuje točka 2.2.2 
poglavje Okvira za RRI. 
 
 

A) Raziskave v imenu podjetij (pogodbene raziskave ali raziskovalne storitve) 
 
Če se raziskovalna organizacija ali raziskovalna infrastruktura uporablja za izvajanje pogodbenih 
raziskav ali zagotavljanje raziskovalnih storitev za podjetje, ki praviloma določi pogoje pogodbe, je 
lastnik rezultatov raziskovalnih dejavnosti in nosi tveganje neuspeha, državna pomoč praviloma ne bo 
prenesena na podjetje, če raziskovalna organizacija ali raziskovalna infrastruktura prejme primerno 
plačilo za svoje storitve, zlasti, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

- raziskovalna organizacija ali raziskovalna infrastruktura zagotovi svoje raziskovalne storitve ali 
pogodbene raziskave po tržni ceni..; ali 

- če ni tržne cene, raziskovalna organizacija ali raziskovalna infrastruktura svoje raziskovalne 
storitve ali pogodbene raziskave ponudi po ceni, ki: 

o odraža celotne stroške za storitev in na splošno vključuje maržo, ki se določi glede na 
marže, ki jih običajno uporabljajo podjetja, dejavna v sektorju zadevnih storitev, ali 

o je rezultat pogajanj na podlagi strogo poslovnih odnosov, pri katerih se raziskovalna 
organizacija ali raziskovalna infrastruktura v svoji vlogi ponudnika storitve pogaja, da 
bi pridobila največjo možno gospodarsko korist v času, ko je pogodba sklenjena, ter 
pokrije vsaj svoje mejne stroške. 

 
Če lastništvo ali pravice dostopa do pravic intelektualne lastnine ohranijo raziskovalne organizacije ali 
raziskovalne infrastrukture, se lahko njihova tržna vrednost odšteje od cene, ki se plača za zadevne 
storitve. 

 
 

B) Sodelovanje s podjetji 
 

Za projekt šteje, da se izvaja prek učinkovitega sodelovanja, če imata vsaj dve neodvisni 
pogodbenici skupni cilj, ki temelji na delitvi dela, ter skupaj opredelita njegov obseg, sodelujeta pri 
njegovi zasnovi, prispevata k izvajanju ter delita finančna, tehnološka, znanstvena in druga 
tveganja kot tudi rezultate. Ena ali več pogodbenic lahko nosi celotne stroške projekta in tako 
druge pogodbenice razbremeni finančnih tveganj. O pogojih sodelovalnega projekta, zlasti kar 
zadeva prispevke za stroške, delitev tveganj in rezultatov, razširjanje rezultatov, dostop do pravic 
intelektualne lastnine in pravila za njihovo dodelitev, se je treba dogovoriti pred začetkom projekta. 
Pogodbene raziskave in zagotavljanje raziskovalnih storitev se ne obravnavajo kot oblike 
sodelovanja. 

 
Če sodelovalne projekte skupaj izvajajo podjetja in raziskovalne organizacije ali raziskovalne 
infrastrukture, Komisija ugotavlja, da udeleženim podjetjem ni bila dodeljena nobena posredna 
državna pomoč prek navedenih subjektov zaradi ugodnih pogojev sodelovanja, če je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev: 
- udeležena podjetja nosijo celotne stroške projekta; ali 
- rezultati sodelovanja, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, se lahko splošno 

razširjajo in katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalnih 
organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, se lahko v celoti dodelijo zadevnim subjektom; ali 

- katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz projekta, ter s tem povezane pravice 
dostopa, se sodelujočim partnerjem dodelijo tako, da ustrezno odražajo njihove delovne 
sklope, prispevke in interese; ali 

- raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture prejmejo nadomestilo v višini tržne 
cene za pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz njihovih dejavnosti in so dodeljene 
udeleženim podjetjem ali za katere se udeleženim podjetjem dodelijo pravice dostopa. 
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Absolutni znesek vrednosti vseh prispevkov, tj. finančnih in nefinančnih, udeleženih podjetij k 
stroškom dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, iz katerih izhajajo 
zadevne pravice intelektualne lastnine, se lahko odšteje od navedenega nadomestila. 

 
 
Podrobnejša pravila so kot navedeno opredeljena v pravilih EU o državnih pomočeh. Natančna  
presoja elementov državne pomoči je mogoče le na osnovi konkretnega projekta in upravičenca.  
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9. Pregled posameznih ukrepov 
 
 

9.1 Izboljšanje mednarodne konkurenčnosti in odličnosti raziskav za sodelovanje v verigah 
vrednosti  
Ukrep  
 

Izboljšanje mednarodne konkurenčnosti in 
odličnosti raziskav za sodelovanje v verigah 
vrednosti  

Namen ukrepa  Namen ukrepa je spodbujati pripravo in izvedbo 
skupnih raziskovalno-razvojnih projektov institucij 
znanja in gospodarskih subjektov, ki bodo 
izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc, 
znanstveno in tehnološko odličnost, tržni 
potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, 
zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in 
trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja). 
Država ima pri tem tako vlogo krepitve 
medsebojnega sodelovanje akademske sfere in 
gospodarstva ter spodbujanja skupnih vlaganj v 
raziskave in razvoj z zasebnim sektorjem. Podprti 
projekti bodo spodbujali konzorcijske partnerje k 
vključevanju v globalne verige vrednosti oz. 
znanja in s tem internacionalizaciji slovenskega 
gospodarstva in raziskovalne sfere ter krepitvi 
podpornega okolja za inovacijsko razvojne 
procese. 
 
 

Ciljna skupina  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  
Trajanje  2015-2020  
Shema pomoči  Shema R&R 

 
Oblika pomoči  Dotacija  

Upravičeni stroški  Raziskovalni in razvojni projekti: 
(a) stroški osebja, 
(b) stroški instrumentov in opreme v obsegu in za 
obdobje uporabe v projektu, 
 (d) stroški pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov,  
(e) dodatni režijski stroški in drugi stroški 
poslovanja. 
 
Podrobneje opredeljeno v točki 6.2.A. 

Izvajalci  MIZŠ  
Merila za izbor  - usklajenost s cilji / rezultati na ravni prednostne 

osi oziroma prednostne naložbe,  
- realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in 
sposobnost upravičencev,  
- izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno 
z zaprto finančno konstrukcijo,  
- umestitev v prednostna področja Strategije 
pametne specializacije,  
- poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov 
po zaključku programskega obdobja,  
- utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju 
in kompetencah v celotnem procesu razvoja 
znanja, 
- kakovost predloga, ki bo zagotavljal 
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stroškovno/ekonomsko učinkovitost in 
racionalnost, 
- usposobljenost upravičenca za izvedbo 
operacije (npr. strokovnost in reference 
predlaganih kadrov),  
- omogočanje povezovanja znanja, kompetenc in 
tehnologije na prednostnih področjih, kakovost 
oziroma izvedljivost,  
- spodbujanje inovativnosti in celovitosti 
načrtovanih proizvodov, storitev in procesov,  
- izkazovanje dolgoročnega razvojnega in/ali 
tržnega potenciala novih produktov, storitev in 
celovitih rešitev. 

Intenzivnost pomoči  Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne 
presega: 
(a) 50 % upravičenih stroškov za industrijske 
raziskave; 
(b) 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni 
razvoj. 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave in 
eksperimentalni razvoj se lahko poveča do 
največje 80 % upravičenih stroškov v primerih kot 
navedeno v točki 6.2.A.  
 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti 

Ocena finančnih sredstev  100 mio EUR  
Tip investicije – kategorija intervencije OP  060, 062, 063, 064  

Navezava na OP  2.1.3. Izboljšanje infrastrukture za raziskave in 
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah ter promocija 
kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem 
interesu. 

Teritorialni vidik  / 
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9.2  Izraba raziskovalnega potenciala raziskovalcev in njihova mednarodna mobilnost ter 
mobilnost med akademsko in podjetniško sfero  
  
Ukrep  
 

Izraba raziskovalnega potenciala 
raziskovalcev in njihova mednarodna 
mobilnost ter mobilnost med akademsko in 
podjetniško sfero 

Namen ukrepa  Ukrep bo namenjen raziskovalnim projektom z 
namenom povezovanja med akterji v trikotniku 
znanja (raziskave, inovacije in izobraževanje), pri 
čemer bodo izhodišča potenciali posameznega 
raziskovalca in njegovih prebojnih idej. 
Spodbudilo se bo raziskovalne aktivnosti 
raziskovalcev na začetku kariere in njihovo 
povezovanje s končnimi uporabniki. Ukrep bo 
zajemal izvedbo raziskav podoktorskih 
raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalnih 
organizacijah, ki s svojim raziskovanjem 
predstavljajo most med raziskovalnimi 
organizacijami, univerzami in gospodarstvom. 
 
 

Ciljna skupina  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  
Trajanje  2016-2020  
Shema pomoči  Shema R&R 

 
Oblika pomoči  Dotacija  

Upravičeni stroški  Raziskovalni in razvojni projekti: 
(a) stroški osebja,  
(b) stroški instrumentov in opreme v obsegu in za 
obdobje uporabe v projektu,  
(c) stroški pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov,  
(d) dodatni režijski stroški in drugi stroški 
poslovanja. 
Podrobneje opredeljeno v točki 6.2.A. 

Izvajalci  MIZŠ  
Merila za izbor  - usklajenost s cilji / rezultati na ravni prednostne 

osi oziroma prednostne naložbe,  
- realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in 
sposobnost upravičencev,  
- izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno 
z zaprto finančno konstrukcijo,  
- umestitev v prednostna področja Strategije 
pametne specializacije,  
- poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov 
po zaključku programskega obdobja,  
- utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju 
in kompetencah v celotnem procesu razvoja 
znanja, 
- kakovost predloga, ki bo zagotavljal 
stroškovno/ekonomsko učinkovitost in 
racionalnost,  
- usposobljenost upravičenca za izvedbo 
operacije (npr. strokovnost in reference 
predlaganih kadrov),  
- omogočanje povezovanja znanja, kompetenc in 
tehnologije na prednostnih področjih, kakovost 
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oziroma izvedljivost,  
- spodbujanje inovativnosti in celovitosti 
načrtovanih proizvodov, storitev in procesov,  
- izkazovanje dolgoročnega razvojnega in/ali 
tržnega potenciala novih produktov, storitev in 
celovitih rešitev. 

Intenzivnost pomoči  Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne 
presega: 
(a) 50 % upravičenih stroškov za industrijske 
raziskave; 
(b) 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni 
razvoj. 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave in 
eksperimentalni razvoj se lahko poveča do 
največje 80 % upravičenih stroškov v primerih, ki 
so navedeni v točki 6.2.A. 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  

Ocena finančnih sredstev  20 mio EUR  
Tip investicije – kategorija intervencije OP  060 

Navezava na OP  2.1.3. Izboljšanje infrastrukture za raziskave in 
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah ter promocija 
kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem 
interesu. 

Teritorialni vidik  / 
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9.3 Boljša izraba in razvoj raziskovalne infrastrukture  
  
Ukrep  
 

Boljša izraba in razvoj raziskovalne 
infrastrukture 

Namen ukrepa  Izvedba ukrepa bo podprla nadgradnjo obstoječe 
oziroma izgradnja nove raziskovalne 
infrastrukture na prioritetnih področjih SPS v 
skladu z načrtom ESFRI in nacionalnim 
dokumentom Načrt razvoja raziskovalne 
infrastrukture. 

Ciljna skupina  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  
Trajanje  2017-2020  
Shema pomoči  Shema R&R 

Oblika pomoči  Dotacije 

Upravičeni stroški  Stroški gradnje in posodobitve raziskovalne 
infrastrukture: Upravičeni stroški so stroški 
naložbe v neopredmetena in opredmetena 
sredstva.  
Podrobnejša opredelitev v točki 6.2.B. 

Izvajalci  MIZŠ in/ali ARRS 
Merila za izbor  - usklajenost s cilji / rezultati na ravni prednostne 

osi oziroma prednostne naložbe,  
- realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in 
sposobnost upravičencev,  
- izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno 
z zaprto finančno konstrukcijo,  
- umestitev v prednostna področja Strategije 
pametne specializacije,  
- poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov 
po zaključku programskega obdobja,  
- utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju 
in kompetencah v celotnem procesu razvoja 
znanja, 
- kakovost predloga, ki bo zagotavljal 
stroškovno/ekonomsko učinkovitost in 
racionalnost, 
- usposobljenost upravičenca za izvedbo 
operacije (npr. strokovnost in reference 
predlaganih kadrov),  
- omogočanje povezovanja znanja, kompetenc in 
tehnologije na prednostnih področjih, kakovost 
oziroma izvedljivost,  
- spodbujanje inovativnosti in celovitosti 
načrtovanih proizvodov, storitev in procesov,  
- izkazovanje dolgoročnega razvojnega in/ali 
tržnega potenciala novih produktov, storitev in 
celovitih rešitev. 

Intenzivnost pomoči  Intenzivnost pomoči ne presega 50 % 
upravičenih stroškov. 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti 

Ocena finančnih sredstev  25 mio EUR  
Tip investicije – kategorija intervencije OP  058,062  

Navezava na OP  2.1.3. Izboljšanje infrastrukture za raziskave in 
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah ter promocija 
kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem 
interesu. 
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Teritorialni vidik  / 
 

9.4  Učinkovito vključevanje v mednarodne raziskovalne programe vključno s programom 
Obzorje 2020  
 
Ukrep  
 

Učinkovito vključevanje v mednarodne 
raziskovalne programe vključno s programom 
Obzorje 2020 

Namen ukrepa   
Podpora vključevanju slovenskih partnerjev v 
mednarodne mreže, spodbujanje raziskav preko  
shem komplementarnih visoko konkurenčnim 
mednarodnim razpisom (npr. ERC) in privabljanje 
tujih vrhunskih strokovnjakov v Slovenijo (npr. 
ERA Chair). Podprte bodo aktivnosti krepitve 
Evropskega raziskovalnega prostora (npr. ERA--
NET) ter aktivnosti Obzorja 2020 (npr. Teaming), 
kot tudi drugih komplementarnih partnerstev (npr. 
iniciative po 185. členu in JPI). S tem bodo  
dosežene sinergije med različnimi viri  
financiranja. 
 
Namen ukrepa je spodbujati vključevanje 
slovenskih izvajalcev  v Evropski raziskovalni 
prostor, s poudarkom na znanstveni in/ali 
tehnološki odličnosti ter dodani vrednosti na 
evropski ravni. Podprte aktivnosti bodo 
spodbujale vključevanje odličnih slovenskih 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti  v 
mednarodne mreže in raziskovalne programe. 
Ukrep vpliva na dvig raziskovalne odličnosti z 
uporabo sinergij različnih virov financiranja. 

Ciljna skupina   izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti 
Trajanje  2016-2020  
Shema pomoči  Shema R&R 

 
Oblika pomoči  Dotacije  

Upravičeni stroški  Raziskovalni in razvojni projekti: 
(a) stroški osebja, 
(b) stroški instrumentov in opreme v obsegu in za 
obdobje uporabe v projektu, 
(d) stroški pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov, 
(e) dodatni režijski stroški in drugi stroški 
poslovanja. 
Podrobnejša opredelitev v točki 6.2.B.  
 
Raziskovalna infrastruktura: 
Upravičeni stroški so stroški naložbe v 
neopredmetena in opredmetena sredstva. 
Podrobneje opredeljeno v točki 6.2.B 

Izvajalci  MIZŠ  
Merila za izbor  - usklajenost s cilji / rezultati na ravni prednostne 

osi oziroma prednostne naložbe,  
- realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost in 
sposobnost upravičencev,  
- izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno 
z zaprto finančno konstrukcijo,  
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- umestitev v prednostna področja Strategije 
pametne specializacije,  
- poslovni načrt, ki bo zagotavljal trajnost ukrepov 
po zaključku programskega obdobja,  
- utemeljitev na mednarodno primerljivem znanju 
in kompetencah v celotnem procesu razvoja 
znanja,  
- kakovost predloga, ki bo zagotavljal 
stroškovno/ekonomsko učinkovitost in 
racionalnost, 
- usposobljenost upravičenca za izvedbo 
operacije (npr. strokovnost in reference 
predlaganih kadrov),  
- omogočanje povezovanja znanja, kompetenc in 
tehnologije na prednostnih področjih, kakovost 
oziroma izvedljivost,  
- spodbujanje inovativnosti in celovitosti 
načrtovanih proizvodov, storitev in procesov,  
- izkazovanje dolgoročnega razvojnega in/ali 
tržnega potenciala novih produktov, storitev in 
celovitih rešitev. 

Intenzivnost pomoči  Raziskovalni in razvojni projekti: 
Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne 
presega: 
(a) 100 % upravičenih stroškov za temeljne 
raziskave; 
(b) 50 % upravičenih stroškov za industrijske 
raziskave; 
(c) 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni 
razvoj. 
 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave in 
eksperimentalni razvoj se lahko poveča do največ 
80 % upravičenih stroškov v primerih, ki so 
opredeljeni v točki 6.2.B. 
 
Raziskovalna infrastruktura: 
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih 
stroškov. 
Podrobneje opredeljeno v točki  6.2.B. 
 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti 

Ocena finančnih sredstev  73,8 mio EUR 
Tip investicije – kategorija intervencije OP  058, 060, 062, 064, 065  

Navezava na OP  2.1.3. Izboljšanje infrastrukture za raziskave in 
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah ter promocija 
kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem 
interesu. 

Teritorialni vidik  / 
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9.5  Spodbujanje inovacijskih procesov in z njimi povezanih naložb - aplikativne raziskave  
 
Ukrep  
 

Spodbujanje inovacijskih procesov in z 
njimi povezanih naložb - 

Namen ukrepa  Podpora prodornim raziskovalno-razvojnim 
projektom, ki demonstrirajo potencial prenosa 
rezultatov v gospodarstvo s ciljem oblikovanja 
novih inovacijskih, tehnoloških in podjetniških 
rešitev. 

Ciljna skupina   izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  
Trajanje  2016-2020  
Shema pomoči  Shema R&R 

 
Oblika pomoči  Dotacije 

  
Upravičeni stroški  Raziskovalni in razvojni projekti: 

(a) stroški osebja, 
(b) stroški instrumentov in opreme v obsegu in 
za obdobje uporabe v projektu, 
 (c) stroški pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov, 
(d) dodatni režijski stroški in drugi stroški 
poslovanja. 

Izvajalci   MIZŠ in/ali ARRS 
Merila za izbor  - umestitev v prednostna področja Strategije 

pametne specializacije, 
- utemeljenost v mednarodno primerljivem 
znanju in kompetencah v celotnem procesu 
razvoja znanja,  
- usposobljenost upravičenca za izvedbo 
operacije (npr. strokovnost, reference 
predlaganih kadrov),  
- kakovost predloga, ki bo zagotavljal 
stroškovno/ekonomsko učinkovitost in 
racionalnost,  
- interdisciplinarnost konzorcijskih partnerjev.  
- povezovanje znanja, kompetenc in 
tehnologije do trga na prednostnih področjih,  
- stopnja inovativnosti in tržni potencial (tudi z 
vidika internacionalizacije) predlaganega 
projekta. 
 

Intenzivnost pomoči  Raziskovalni in razvojni projekti: 
Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca 
ne presega: 
(a) 50 % upravičenih stroškov za industrijske 
raziskave; 
(b) 25 % upravičenih stroškov za 
eksperimentalni razvoj. 
 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave 
in eksperimentalni razvoj se lahko poveča do 
največje 80 % upravičenih stroškov v primerih, 
ki so opredeljeni v točki 6.2.A 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti 

Ocena finančnih sredstev  2,5 mio EUR  
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Tip investicije – kategorija intervencije OP  060, 062, 064  

Navezava na OP  2.1.4. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije ter vzpostavljanje povezav in 
sinergij med podjetji, centri za raziskave in 
razvoj in visokošolskim izobraževalnim 
sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na 
področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa 
tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem 
povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih 
inovacij prek pametne specializacije ter 
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, 
pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje 
izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in 
prve proizvodnje zlasti na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje 
tehnologij za splošno rabo. 

Teritorialni vidik  / 
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9.6   Spodbujanje transnacionalnega in evropskega sodelovanja za namene krepitve 
Evropskega raziskovalnega prostora 
Ukrep  
 

Spodbujanje transnacionalnega in evropskega 
sodelovanja za namene krepitve Evropskega 
raziskovalnega prostora preko sofinanciranja 
slovenskih raziskovalcev v transnacionalnih 
raziskovalno razvojnih projektih 

Namen ukrepa   
Podprte bodo aktivnosti za krepitev Evropskega 
raziskovalnega prostora, in sicer preko Obzorja 
2020 (npr. ERA-NET), kot tudi 
drugih  komplementarnih partnerstev (npr. 
iniciative po 185. členu in JPI), predvsem preko 
podpore vključevanju slovenskih partnerjev v 
transnacionalne raziskovalno razvojne projekte, 
izbrane v sofinanciranje preko transnacionalnih 
javnih razpisov na podlagi mednarodne recenzije. 
Namen ukrepa je spodbujati sodelovanje 
slovenskih izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti v  skupnih transnacionalnih 
raziskovalno-razvojnih projektov, ki izkazujejo 
znanstveno in/ali tehnološko odličnost ter dodano 
vrednost na evropski ravni. Podprti projekti bodo 
spodbujali sodelovanje slovenskih izvajalcev 
raziskovalne in razvojne dejavnosti  pri aktualnih 
raziskovalnih tematikah (npr. reševanju skupnih 
družbenih izzivov, razvoju ključnih omogočitvenih 
tehnologij) in njihovo internacionalizacijo, ter jim, 
prek krepitve kompetenc na področju 
transnacionalnih sodelovalnih raziskav in 
raziskovalne mreže na evropski ravni, omogočili 
nadaljnje uspešno vključevanje v mednarodne 
konzorcije (znotraj Obzorja 2020 in širše). 

Ciljna skupina  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  
Trajanje  2016-2020  
Shema pomoči  Shema R&R  

 
Oblika pomoči  Dotacije  

Upravičeni stroški  Raziskovalni in razvojni projekti: 
(a) stroški osebja, 
(b) stroški instrumentov in opreme,  
(c) stroški pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov,  
(d) dodatni režijski stroški in drugi stroški 
poslovanja.  
Podrobnejša opredelitev v točki 6.2.A. 
 
Raziskovalna infrastruktura: 
Upravičeni stroški so stroški naložbe v 
neopredmetena in opredmetena sredstva. 
Podrobnejša opredelitev v točki 6.2.B. 
 

Izvajalci  MIZŠ in druga resorna ministrstva vključena v 
aktivnosti za krepitev Evropskega raziskovalnega 
prostora. 

Merila za izbor  - uspešnost na skupnem transnacionalnem  
razpisu po evalvacijskih kriterijih večletnih 
okvirnih programov EU, podpornih programov in 
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drugih ukrepov EU. 

Intenzivnost pomoči  Raziskovalni in razvojni projekti: 
Intenzivnost pomoči za vsakega upravičenca ne 
presega: 
(a) 100 % upravičenih stroškov za temeljne 
raziskave; 
(b) 50 % upravičenih stroškov za industrijske 
raziskave; 
(c) 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni 
razvoj. 
 
Intenzivnost pomoči za industrijske raziskave in 
eksperimentalni razvoj se lahko poveča do 
največje intenzivnosti pomoči v višini 80 % 
upravičenih stroškov v primerih, ki so opredeljeni 
v točki 6.2.A.  
 
Raziskovalna infrastruktura: 
Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih 
stroškov. 
 

Končni upravičenci  izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti  

Ocena finančnih sredstev  Do 3 mio EUR letno, skladno z razpoložljivimi 
proračunskimi možnostmi. 

 
V okviru ukrepa za spodbujanje transnacionalnega in evropskega sodelovanja za namene krepitve 
Evropskega raziskovalnega prostora bo izvedenih več razpisov z istim namenom, ciljno skupino, 
trajanjem, shemo in obliko pomoči, upravičenimi stroški in aktivnostmi, izvajalci, merili za izbor, 
intenzivnostjo pomoči, ter končnimi upravičenci in pogoji.  
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