ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA UDELEŽBO NA GOSPODARSKIH DELEGACIJAH

1. Pri izpolnjevanju prijave za vavčer za izhodne gospodarske delegacije ne razumem
kaj vpišem pod postavko skupni stroški, ker nekaterih stroškov ne moreš
definirati, dokler se ne zgodijo. Zanima me torej , kako lahko pred dogodkom
prijaviš stroške, če še nimaš računa za transfer (npr. letališče - hotel, od hotela do
institucije kjer so B2B…). Ali vavčersko sofinanciranje pridobiš pred odhodom ali
po odhodu?
Gre za predvidene stroške. Torej v vlogi navedete kolikšni stroški se za te aktivnosti
predvidevajo. Dejansko stanje izkazujete z zahtevkom. Sofinanciranje prejmete po končani
aktivnosti ob izstavitvi zahtevka.
2. Imam vprašanje vezano na Javni poziv za "Vavčer za udeležbo v gospodarskih
delegacijah v tujino". Na strani 3/6 v poglavju 5.3 v 2. točki navajate, da mora v
vlogi prijavitelj predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v
tujino, za vavčer, na katerega se prijavlja. Če prav razumem, je potrebno dokazilo
priložiti že pri prijavi na vavčer (skupaj s prijavnim obrazcem in obrazcem 2 (izjava
prijavitelja)), torej še preden je bila delegacija izvedena? Kaj se smatra kot
dokazilo?
Pa še eno vprašanje: Je pri prijavi na vavčer potrebna še kakšna druga priloga (razen
obeh potrdil z FURS-a)?
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah
v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS
in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini,
MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje
gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.
Potrdilo dobite od zgoraj navedene organizacije, preko katere se prijavljate.
Poleg potrdila potrebujete:
•
Prijavni obrazec,
•
Podpisano in požigosano izjavo,
•
Oba FURS potrdila.
3. Za pridobitev Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino me zanima,
kaj točno je definicija gospodarske delegacije v tujino. Ali gre konkretno za
delegacije, ki jih organizira GZS, ali so tukaj vključene tudi razne konference,
simpoziji ipd. iz stroke.
Upravičeni in neupravičeni stroški so navedeni v točki 10 javnega poziva, pri čemer velja, da so
upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje
organizacije; GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ,
skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi,

Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v
Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja) in sicer so upravičeni stroški naslednji:





stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
stroški prevoza–so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega
cestnega prevoza;
stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se
lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi –
prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;
Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času
trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega
odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

4. V pozivu za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je navedeno,
da je minimalni znesek subvencije 500€, ali to pomeni, da morajo biti skupni
stroški najmanj 835€ (60% je potem 501€).
Da, v tem primeru morajo biti skupni stroški brez DDV najmanj 835,00 EUR.
Splošna vprašanja
1. Ali se lahko na javne pozive za vavčerje (npr. zaščita intelektualne lastnine,
internacionalizacija) prijavijo tudi socialna podjetja?
V kolikor ste registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, se lahko
prijavite.
2. Ali obstaja kakšna omejitev, koliko vavčerjev lahko prijavimo? Npr. se prijavimo
na 4 hkrati, od tega recimo 2 za tržne, 1 za int. lastnino in 1 za gospodarske
delegacije v tujino. Opazil sem omejitve max. dodeljene subvencije 30.000 EUR in
seveda omejitev de minimis.
Odprte lahko imate največ 3 vavčerje na leto v znesku 30.000 € letno. Ima pa vsak vavčer
tudi svoje omejitve.
3. Zanima me, če lahko oddamo vlogo na objavljene javne pozive vavčerjev tudi, če
smo pravno organizirani kot zbornica.
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
Zbornice se, v kolikor niso organizirane kot zgoraj naštete pravne oblike, ne morejo prijaviti.

