Javni razpis za
ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI
(JE DEMO PILOTI NOO)
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in
inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov
(v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali
izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim
potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti
Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se
osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter
ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike
Slovenije.

NAMEN JAVNEGA
RAZPISA

PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev lahko vključuje oba sklopa
aktivnosti, prvi sklop – razvoj pilota in drugi sklop – postavitev in testiranje
demonstracije. V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za
predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V
nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.
1. sklop: razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik
ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi
pilotnega projekta.
2. sklop: postavitev in testiranje demonstracije – je namenjen prikazu
praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza
opredelitvi demonstracijskega projekta.
Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so:
- samostojni podjetniki posamezniki ali
- gospodarske družbe, kot jih opredeljuje prvi odstavek 3. člena Zakona o
gospodarskih družbah

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

POSEBNI POGOJI

Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidira tudi podjetje s sedežem v
Katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki se bo s podpisom izjave zavezalo, da
bo najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev imelo poslovni naslov
podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazovalo z vpisom v Sodni register skladno
z Zakonom o sodnem registru.
Do sofinanciranja:
pilotnega projekta (1. sklop javnega razpisa) so upravičena velika podjetja
in MSP-ji,
- demonstracijskega projekta (2. sklop javnega razpisa) so upravičena velika
podjetja in MSP-ji na območjih, ki so upravičena po regionalni shemi
državne pomoči (oz. po Uredbi o karti regionalne pomoči) oz. zgolj MSP-ji, v
kolikor se demonstracijski projekt izvaja na območjih t.i. »belih lis«; ob
upoštevanju ostalih zahtev tega javnega razpisa.
- Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh
(3) in največ osmih (8) konzorcijskih partnerjev, ki izpolnjujejo pogoje za

kandidiranje.
Iz vloge prijavitelja in priloženih dokazil mora biti razvidno, da so
zagotovljeni ustrezni pogoji za demonstracijo rezultatov PD projekta v
realnem okolju. V kolikor se bo demonstracija rezultatov PD
- projekta izvajala na infrastrukturi, ki ni v lasti prijavitelja ali partnerjev
konzorcija, mora prijavitelj do oddaje vloge na javni razpis skleniti in
priložiti pismo o nameri oz. pogodbo o zagotovitvi ustreznih pogojev za
izvedbo testiranj oziroma demonstracij novih ali izboljšanih proizvodov,
procesov ali storitev v okviru pilotnih/demonstracijskih aktivnosti
(podpisano z lastnikom/upravljavcem infrastrukture).
- Člani konzorcija morajo podpisati konzorcijsko pogodbo, v kateri uredijo
medsebojne obveznosti in razmerja za izvedbo PD projekta. Da je pogoj
podpisane konzorcijske pogodbe izpolnjen, mora bitiiz nje razvidno
najmanj:
• da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega PD projekta,
• da so partnerji opredelili veljavnost pogodbe, ki zajema najmanj čas
trajanja in spremljanja PD projekta,
• finančni in vsebinski prispevki posameznih konzorcijskih partnerjev,
da so določili konzorcijskega partnerja, ki ima vlogo prijavitelja,
• da so prijavitelja pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno
vlogo na javni razpis, in da v primeru uspešne kandidature na javnem
razpisu zastopa konzorcij v odnosu do agencije in z agencijo sklene
pogodbo o dodelitvi sredstev,
• da so posebej opredelili solidarno odgovornost prijavitelja in vseh
konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo sofinanciranih
sredstev v primeru, če se pri kateremkoli konzorcijskem partnerju
začne postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali
postopek izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije; in
(so)odgovornost prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter
obveznost za vračilo sofinanciranih sredstev v primeru zahtevka
• agencije za vračilo sofinanciranih sredstev zaradi ugotovljenih
nepravilnosti pri kateremkoli konzorcijskem partnerju.
• navedba obdobja izvajanja pogodbe, ki mora biti najmanj 5 let.
Poleg zgornjih obveznih elementov konzorcijske pogodbe, ki se preverjajo kot pogoj
javnega razpisa, kvalitetna konzorcijska pogodba, ki je v korist konzorcijskih
partnerjev in agencije, kot subjekta, ki dodeljuje sredstva vsebuje tudi najmanj:
- natančnejša predstavitev izvedbe aktivnosti PD projekta s terminskim in
finančnim načrtom po posameznih partnerjih,
- opredelitev vseh pravic in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev,
- upravljanje pravic intelektualne lastnine,
- upravljanje sprememb, nastalih pri izvajanju PD projekta,
- razreševanje sporov in veljavnost pogodbe.
Ne glede na to, da je v primeru konzorcijev podpisnik pogodbe z agencijo le izbrani
prijavitelj, je odgovornost konzorcijskih partnerjev kot končnih prejemnikov državne
pomoči v razmerju do agencije solidarna.
Prijavljeni PD projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- Predviden čas trajanja izvedbe PD projekta ni daljši od 36 mesecev v
primeru sofinanciranja obeh sklopov javnega razpisa (1. in 2. sklopa) oz. 24
mesecev v primeru sofinanciranja le 2. sklopa javnega razpisa, njegov
zaključek pa je predviden najkasneje do 28. 2. 2026.
- Konzorcijski partner je podal izjavo, da ima zagotovljena lastna sredstva za
izvedbo demonstracijskega projekta (2. sklop) v minimalnem deležu 25%
upravičenih stroškov za ta sklop javnega razpisa, pri čemer ta lastna
sredstva ne smejo biti povezana z nobeno državno ali de minimis pomočjo.
- V primeru investicije, je konzorcijski partner (investitor) podpisal izjavo, da
bo vsa dovoljenja pridobil najkasneje do začetka investicije PD projekta, v
kolikor relevantne pravne podlage to zahtevajo.
- Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD
projekta znaša najmanj 500.000,00 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000,00
EUR.
- PD projekt izkazuje spodbujevalni učinek, kar pomeni, da projekt ne sme
-

POSEBNI POGOJI ZA PD
PROJEKT

-

-

biti začet pred oddajo vloge na JR pri čemer »začetek del“ pomeni bodisi
začetek gradbenih del v okviru naložbe bodisi začetek opravljanja delovnih
ur zaposlenega osebja na pilotnem projektu, bodisi prvo pravno zavezujočo
zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni
več mogoče preklicati, če slednja nastopi pred začetkom omenjenih
(gradbenih) del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot je pridobivanje
dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za
začetek del. Pri prevzemih „začetek del“ pomeni trenutek, ko se pridobijo
sredstva, ki so neposredno povezana s kupljeno poslovno enoto.
Projekt mora upoštevati okoljsko načelo »ne škoduj bistveno« (t.i. DNSH oz.
Do No Significant Harm) iz 4. poglavja razpisne dokumentacije in biti
skladen s »Tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da se ne škoduje
bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in
odpornost«.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega
razpisa, je do 30.000.000,00 EUR.
SKLOP 1:
a) 1. sklop aktivnosti (pilotni projekt): Intenzivnost pomoči po shemi državne
pomoči RRI, v okviru eksperimentalnega razvoja:

OKVIRNA VIŠINA
SREDSTEV IN DELEŽ
SOFINANIRANJA

Velikost
podjetja
Intenzivnost
pomoči
(celotna Slovenija)

Intenzivnost pomoči

Velika podjetja

do 25% upravičenih stroškov

Srednje velika podjetja

do 35% upravičenih stroškov

Mikro in mala podjetja

do 45% upravičenih stroškov

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner
srednje veliko, malo ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi
več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega
partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči
naslednja:
Velikost podjetja

Intenzivnost pomoči

Velika podjetja

do 40% upravičenih stroškov

Srednje velika podjetja

do 50% upravičenih stroškov

Mikro in mala podjetja

do 60% upravičenih stroškov

SKLOP B:
Velikost podjetja

Območje »a«, ki je
upravičeno po Uredbi o
regionalni karti
do
30%
upravičenih
stroškov

Območje »c«, ki je
upravičeno po Uredbi
o regionalni karti
do 15% upravičenih
stroškov

Srednje velika podjetja

do
40%
stroškov

upravičenih

do 25% upravičenih
stroškov

Mikro in mala podjetja

do
50%
stroškov

upravičenih

do 35% upravičenih
stroškov

Velika podjetja

1. Območje »a«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:
Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje,
Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik,
Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd,
Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina,
Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje,
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Laško,
Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na
Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske
Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Novo mesto, Odranci, Oplotnica,
Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela,
Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj
Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi,
Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj,
Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice,
Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas,
Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica,
Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale, Žužemberk.
Območje »c«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:
Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno,
Divača, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig,
Izola/Isola, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren –
Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Piran/Pirano, Preddvor, Radovljica, Renče –
Vogrsko, Sežana, Šempeter – Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji,
Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči lahko
prejmejo pomoč za začetne investicije mikro, mala, srednje velika in velika podjetja.
Na upravičenih območjih »c«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči, lahko
prejmejo pomoč za začetne investicije mikro, mala in srednje velika podjetja, velika
podjetja pa le za pomoč za nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska
dejavnosti pomeni vzpostavitev nove poslovne enote.
DODATNO:
2. sklop aktivnosti (demonstracijski projekt): Uporabi se le v primeru, ko se 2. sklop
aktivnosti izvaja na območju t.i. »belih lis« in so prijavitelji oz. končni prejemniki
lahko le MSP-ji. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči finančne spodbude
za MSP, v okviru postavitve in testiranje demonstracije za območja teritorialnih
enot, ki jih ne pokriva zgornja točka b, znašajo:
Velikost podjetja

Intenzivnost pomoči

Srednje velika podjetja

do 10% upravičenih stroškov

Mikro in mala podjetja

do 20% upravičenih stroškov

Območje »belih lis«, ki ni upravičeno po Uredbi o regionalni karti :
Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale,
Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj,
Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica,
Trzin, Vodice, Vrhnika.
Uporaba sheme državne pomoči in s tem intenzivnost pomoči za demonstracijski del
projekta se določi glede na lokacijo postavitve začetne investicije kot
demonstracijskega dela projekta, pri čemer morajo aktivnosti 2. sklopa vseh
konzorcijskih partnerjev biti izvedene na eni lokaciji (mestu postavitve
demonstracije).

Upravičeni stroški so:
1. Sklop

Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški
osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
v obsegu zaposlitve na aktivnostih, ki se izvajajo
neposredno v okviru PD projekta.
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški storitev
pogodbenega razvoja, ki so bile kupljene od
zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter
stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev,
uporabljenih izključno za PD projekt.
Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih
izvajalcev ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov PD projekta iz 1. sklopa.
- Posredni stroški, vezani na stroške plač in povračil v
zvezi z delom - v obliki pavšalnega financiranja s
pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih
neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z
delom za osebje, ki dela na PD projektu.

2. sklop

Stroški začetne investicije:
- Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
razen stroški nakupa zemljišč in stavb.
- Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,

UPRAVIČENI STROŠKI

ROKI ZA ODDAJO

-

Roki za oddajo vlog je 18. 07. 2022.

