ODGOVORI NA VPRAŠANJA VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA

1. Pišemo vam v zvezi z vavčerjem za prototipiranje. Okvirno in zelo splošno imamo
izdelan načrt za izvajanje zelo zanimive storitve, ki sicer že obstaja v malo drugačni
obliki - ideja ni primerna za patent. Zanima me, če je dovoljeno izdelati takšen
prototip - storitev in zanj uveljavljati subvencijo.
Glede ustreznosti prototipa se prosimo obrnite na subjekte inovativnega okolja (SIO), ki vam
mora pred oddajo vloge izdati pozitivno mnenje o ustreznosti prototipa

https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okoljasio/seznam
2. Sam se pripravljam na prijavo za vavcer za prototipiranje in me zanima sledeče: Ko
oddam prijavo za vavčer npr. 10.2. 2020, ali lahko uveljavljam račune, ki so nastali
še v mesecu januarju in so del prototipiranja, ali samo račune po 10.2. ali samo
račune po potrjeni pogodbi?
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2020, lahko uveljavljate stroške, ki
so nastali v januarju in so del prototipiranja, vendar sam prototip ne sme biti izdelan pred oddajo
vloge.
3. Na našo SPOT točko se je odzvalo kar nekaj podjetij, ki se zanimajo za vavčer za
prototipiranje. Med pogoji je naveden tudi kriterij, da lahko za ta vavčer kandidira
MSP, ki na dan oddaje vloge ni staro več kot 5 let. Podjetja nas sprašujejo, zakaj je
ta starostna omejitev in zakaj ne morejo kandidirati tudi MSP, ki so stara več kot 5
let.
Ta vavčer je namenjen za START-UP podjetja, ki so mlajša od 5 let v skladu s shemo državne
pomoči.
4. Zanima me ali je možno v okviru Javnega poziva za Vavčer za prototipiranje prijaviti
dva različna prototipa?
Je možno, vendar lahko zaprosite za največ 5.000,00 EUR subvencije, prav tako je dovoljeno
uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev. Za oba prototipa morate pridobiti predhodno
potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa (Obrazec št. 1).
SPLOŠNA VPRAŠANJA
1. PODROBNEJŠA INTERPRETACIJA 4. odst. 7. točke javnih pozivov za vavčerje
4. odstavek 7. točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« se v javnih pozivih za vavčerje
oglasi:
»Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma

spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo
obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo
vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali pozivne
dokumentacije oz. ponovno sprosti prejemanje vlog.«

-

Podrobnejša interpretacija:
7. točka govori o okvirni višini sredstev, ki so na razpolago;
4. odstavek 7. točke opredeljuje ravnanje Slovenskega podjetniškega sklada kot razpisovalca v
primerih sprememb višine sredstev;
Slovenski podjetniški sklad skladno s točko 7., ki se navezuje na višino sredstev, ki so na
razpolago, obravnava vse vloge pod pogoji, ki so veljali na dan oddaje vloge, v kolikor so bila
sredstva še na voljo, s ciljem enakopravne obravnave prijaviteljev;
V primeru, ko ni na voljo dovolj sredstev, Slovenski podjetniški sklad ravna skladno s 4.
odstavkom 7. točke in prejete vloge, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne
obravnava.
V kolikor se kasneje zagotovijo dodatna sredstva oz. je ponovno višje opredeljena okvirna višina
sredstev posameznega javnega poziva za vavčerje, lahko prijavitelj posreduje novo vlogo na
Slovenski podjetniški sklad.

