ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA TRŽNE RAZISKAVE

1. Prosil bi pojasnilo ali se v omejitvi glede 10 prijav v koledarskem letu ki se nanaša
na izvajalca raziskave upošteva tudi raziskave ki so bile prijavljene na Spirit – Javni
poziv za sofinanciranje tržnih raziskav v letu 2018?
Ne, omejitev 10 prijav za tržne raziskave, ki jih je razpisal SPIRIT se ne štejejo v naš javni
poziv.
2. Ali lahko tržno raziskavo izvede izvajalec, ki je pavšalist? Nikjer nimate pogojev
zunanjih izvajalcev? Niso pomembne nobene izkušnje kot pogoj? Torej, če prav
razumem je bistvena gospodarska izbira izvajalca s strani prijavitelja?
Upoštevati je potrebno te pogoje za projekt:
5.3 Pogoji za projekt




Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal tržno raziskavo.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po
tržni ceni.

Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav
(ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem
prijavitelj oddaja vlogo.

Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva
in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
o
zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe
ali
o
zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član: o udeležen kot
poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, o
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
3. Ali se lahko na zadevni javni poziv prijavi tudi podjetje, ki ima v ciljnih državah, v
katerih bi želel izvesti tržne raziskave, že ustanovljena svoja povezana podjetja,
katerih 100% lastnik je? Namreč, rezultati tržnih raziskav bi koristili tako
matičnemu podjetju v Sloveniji (potencialni upravičenec po tem zadevnem javnem
pozivu) kakor tudi njegovim povezanim podjetjem.
Da. Lahko se prijavi tudi tako podjetje.
4. Ali lahko eno podjetje odda dve vlogi za raziskave dveh različnih trgov; npr
avstrijskega in italijanskega- za iste storitve ali proizvode?
Ali lahko podjetje katerega lastnik posluje tudi s s.p.jem izvaja raziskave z obema
podjetjema z 10 raziskavami na podjetje?
Ali lahko podjetje ki je izvajalec raziskav tudi odda lastno vlogo ki mu jo izvaja
nekdo drug?





Da, lahko oddate 2 vlogi za raziskave dveh različnih trgov.
Upoštevati je potrebno pogoje za projekt, ki so v 5.3. točki pozivne dokumentacije.
Da, lahko.

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.

