ODGOVORI NA VPRAŠANJA VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

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: čE
oddam prijavo za vavčer npr. 28.2. 2021, ali lahko uveljavljam račune, ki so nastali
še v mesecu januarju 2021 (pred prijavo) in so del prototipiranja, ali samo račune,
izdane po 28.02.2021 (po objavi JP in po prijavi)?
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 01.01.2020-30.09.2023, tako lahko uveljavljate
stroške, ki so nastali v januarju 2021 in so del prototipiranja, pri tem sam prototip ne sme biti
izdelan pred 19.06.2020.
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).
5. Ali lahko OBRAZEC št. 1: Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa
(izpolni SIO; prijavitelj priloži k vlogi), oddamo še na starem obrazcu (ki je veljal
pred ponovno objavo vavčerjev 12.2.2021), saj smo pridobili pozitivno mnenje SIO
že pred objavo?
Stari obrazec je veljaven za potrdila, pridobljena oz. izdana do ponovne objave javnih pozivov
(12.2.2021). Po tem datumu je potrebno oddati potrdilo na novem obrazcu, ki je dostopen na
povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100

SPLOŠNA VPRAŠANJA
1. Ali se lahko na poziv prijavi tudi društvo?
Društvo se na javne pozive za pridobitev vavčerjev ne more prijaviti.
Vavčer je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirani kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).
2. Kako pri vas obravnavate samozaposlene v kulturi (ki smo po davčnih in drugih
pravicah in dolžnostih nekako izenačeni s statusom s.p.). Bomo lahko tudi mi
kandidirali za omenjena sredstva?
Na vavčerje se lahko prijavite v kolikor imate kot samozaposleni v kulturi registriran s.p.
3. Ali se na javni poziv prijavi tudi javni zavod, kateri pod krovno blagovno znamko trži
proizvode podjetij, samostojnih podjetnikov iz določenega območja, kateri
izpolnjujejo med njimi usklajene pogoje?
Javni zavodi se ne morejo prijaviti.
4. 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.
5. 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.
Aktivne lahko imate največ 3 vavčerje (pogodbe) hkrati in odobrenih za max. 30.000 EUR za
vse vavčerje v koledarskem letu.
6. 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.
7. 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 bo vloge, prejete do datuma
preklica javnega poziva oz. pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je
sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V

primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad
ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo 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.

