P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij
na manj razvitih območjih
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih
podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki
izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo
okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje
delovnih mest.

NAMEN JAVNEGA
RAZPISA

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje
digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo
in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno
gospodarstvo v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in
podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030, ki so:
zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja,
doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije,
izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih in izboljšati
energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (učinkovita
raba energije).
Dodatni cilji so:
dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij, ob hkratni
trajnosti oz. dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja,
višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje
pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti,
ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, s posebnim poudarkom
na regionalni uravnoteženosti.
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 200 okoljsko
odgovornih projektov, ki prispevajo k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim
zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na
predmetni javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana oziroma vpisana po Zakonu o
gospodarskih družbah - ZGD-1 oziroma Zakonu o zadrugah - ZZad, oziroma po
ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah, in bodo izvedle investicijo na
upravičenem območju.
Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem
občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova,
Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik,
Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje,
Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava,
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Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika,
Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica,
Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje,
Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje
pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale
in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).
Splošni pogoji so:

SPLOŠNI POGOJI

1.
Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3
javnega razpisa (glede velikosti, datuma registracije podjetja, števila zaposlenih in
pravne oblike).
2.
Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi z upravičenim območjem,
sedežem ali podružnico in lokacijo izvajanja projekta, navedene v točki 2.3 javnega
razpisa.
3.
Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti v višini 50 eurov ali več do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer
neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oz. o dodelitvi
javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim
naslovom.
4.
V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, vlagatelj nima
neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih
pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da
vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje
vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5.
Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku
likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju
insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno
besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po ZGD-1.
6.
Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7.
Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v
obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
8.
Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane
glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na
sledeče izključene sektorje:
•
ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za

ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št.
1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
•
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
•
predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
•
pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice,
in sicer pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo in
•
pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi
daje prednost pred uvoženimi.
9.
Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na
osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje pa se, da vlagatelj pogoj
izpolnjuje, če odločba Evropske komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je sredstva v
ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga.
10.
Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet
sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
11.
Vlagatelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina
državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme
državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis.
12.
Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana s stani osebe pooblaščene za
zastopanje (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije) oziroma
s strani osebe, za katero je izkazano posebno pooblastilo zgolj za podpis in oddajo
vloge (obrazec objavljen na spletni strani Sklada pod javnim razpisom).

POGOJI ZA PROJEKT

Prijavljeni projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1.
Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom
javnega razpisa.
2.
Iz vloge mora biti razvidno, da je projekt ekonomsko nedeljiva
celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in ima jasno opredeljene in opisane cilje ter ukrepe, na podlagi
katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila in
pogoje.
3.
Projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vrednost po
poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2020. Primerjajo se bilančni podatki po
stanju na dan 31. 12. 2023 (za projekte zaključene v letu 2022) ali po stanju
31. 12. 2024 (za projekte zaključene v letu 2023).
4.
Projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti
poslovanja podjetja:
v kolikor gre za investicijo v širitev zmogljivosti gospodarske družbe
ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske
družbe, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda

zmanjšati vsaj za 10 %, hkrati pa se mora poraba materialov/surovin pri
proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10%, pri čemer se šteje,
da je slednji pogoj izpolnjen tudi, če se vsaj 10 % končnega proizvoda lahko
reciklira in ponovno uporabi,
v kolikor gre za investicijo v vzpostavitev nove poslovne enote /
podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe na proizvode
in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, mora biti iz
investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ki
izpolnjujejo najvišje energetske standarde oziroma se nanašati na najboljšo
razpoložljivo tehnologijo.
5.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi
pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska
državne pomoči v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se
upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih pomoči de minimis.
6.
Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V okviru
prijavljenega projekta so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
7.
Financiranje oz. zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih
stroškov z lizingom ni dovoljeno.
8.
Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel projekt najkasneje do
30. 9. 2023.
9.
Projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge na javni
razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo projekta, kot so npr. zavezujoče
naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih
računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele od datuma oddaje vloge
naprej.
10.
Projekt se mora začeti najkasneje v roku šest mesecev po podpisu
pogodbe o dodelitvi sredstev, oziroma najkasneje do 1. 12. 2022.
11.
Minimalna višina upravičenih stroškov je 100.000,00 EUR brez DDV.
Načrtovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov projekta (subvencija)
znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta skladno s shemo državnih
pomoči de minimis.
12.
Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v
obdobju do 31. 12. 2024. Izhodiščno stanje števila zaposlenih je število
zaposlenih na dan 31. 12. 2021.
13.
Do prijave niso upravičene investicije podjetij, ki jih je zavoljo
spoštovanja načela DNSH (»da se ne škoduje bistveno«) potrebno izločiti iz
kakršnekoli podpore iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost (v
nadaljevanju: izključene dejavnosti):
Naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb:
a.
naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo),
razen za toploto / moč na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz
Priloge III smernic DNSH
b.
dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije
CO2 ali njegovih ekvivalentov, razen v kolikor so predvidene emisije bistveno
nižje od relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplačno
dodelitev.
Naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospodarstvo:

a.
naložbe v objekte za odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, v
obrate za mehansko biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za obdelavo
odpadkov, pri čemer ta izključitev ne velja za naložbe:
b.
obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni
mogoče reciklirati
c.
obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena povečanju energetske
učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali
predelavi materialov iz sežigalnega pepela, pod pogojem da take naložbe ne
povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali
podaljšanja življenjske dobe obrata
d.
dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov
dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).
14.
Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja
ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

OKVIRNA VIŠINA
SREDSTEV IN
SOFINANIRANJE

UPRAVIČENI STROŠKI

ROKI ZA ODDAJO

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih
stroškov v okviru predmetnega razpisa je 20.000.000 EUR.
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-23992452015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023).
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni
z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti
neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so:
stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne
opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove
programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do
največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
- stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so
upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki
proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede
prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno
knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega
osnovnega sredstva.
Roki za oddajo vlog:
- 29. 03 2022 do 14.00,
- 12. 04. 2022 do 14.00.

