VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1. Je nakup računalniške opreme in opreme pisarne upravičen strošek?
Da, v primeru, da bo knjiženo med osnovna sredstva in se amortizira.
-

V merilih je pod točko:
1. 5.potrebno izračunati delež kapitala v financiranju – to je v letu 2016? ali 2 leti
po zaključku iz finančnega plana?
2. 6.kredit/čisti prihodki od prodaje – to enako za leto 2016?
izračunajo se na podlagi podatkov za leto 2016
- Piše, da se primerja št.zaposlenih ob začetku projekta in v 2.letih po zaključku projekta.
To pomeni, če mi oddamo vlogo 31.5. in projekt pričnemo 1.6. se bo osnova zaposlenih
gledala na dan 1.6.?
V skladu s tč. 6.2.1. v prijavnem obrazcu je osnova št. zaposlenih na zadnji dan preteklega
meseca pred oddajo vloge, t.j. 30.4.2017. Pri uresničevanju zastavljenih cilje pa se upošteva
Število zaposlenih glede na število delovnih ur po vzorcu poročanja za AJPES.
- Pri točkovniku vlaganje v tehnologijo, točka 10. – torej oprema – kot stoli, mize, omare
se ne štejejo v izračun, se pa lahko šteje računalniška oprema?
Računalniška oprema v smislu procesnih enot se šteje med tehnološko opremo, ne pa npr.
torba za prenosni računalnik in druga dodatna oprema.
- Kaj se smatra po »de minimis« shemi? Če podjetje vzame kredit za obratna sredstva?
To spada pod »de minimis«?
Če se prijavljate samo za garancijo, se izda garancija za kredit po »de minimis« shemi, ne glede
na namen kredita, torej tudi za obratna sredstva.
V kolikor se prijavljate tudi za nepovratna sredstva, obratna sredstva niso upravičen stroške in
se ne morete prijaviti. Nepovratna sredstva se lahko dodelijo samo za materialne in
nematerialne investicije oz. osnovna sredstva, v tem primeru se dodeli regionalna državna
pomoč.
2. Zanima me, ali se mora podjetje prvo prijaviti na razpis garancij za bančne kredite?
Namreč v tem primeru pomeni, da se podjetje na razpis za sofinanciranje manjših začetnih
naložb, v tem roku ne more prijavljati?
S prijavo na nepovratna sredstva v okviru Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših
začetnih naložb se z isto vlogo (Prijavni obrazec za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev
1-2) istočasno prijavljate tudi za garancijo iz RGS. Na osnovi tega prijavnega obrazca s
prilogami bo kreditno garancijski odbor najprej obravnaval vlogo za odobritev garancije in o
tem odločil. V primeru odobritve garancije, se nato vloga še dodatno oceni po merilih za
nepovratna sredstva. Na podlagi dodeljenih točk bo pripravljen seznam odobrenih vlog.
3. V razpisu navajate, da
primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi,
naštetih v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, a lahko to razložite? To
pomeni, da se podjetja, ki se ukvarjajo s transportom lahko vseeno prijavijo, vendar so
neupravičeni stroški nakup transportne opreme.

Navajate: da so neupravičeni stroški: stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, - to pomeni, da če se podjetje ukvarja z
drugo dejavnostjo lahko kupi transportno sredstvo?
Če se prijavljate samo za garancijo po »de minimis« shemi državne pomoči, se lahko prijavijo
tudi podjetja, ki delujejo v sektorju transporta, vendar ne z investicijo v transportna vozila. V
tem primer znaša najvišji možni znesek denarne pomoči po »de minimis« shemi 100.000,00
EUR, seštevajo pa se vse pomoči po »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo v 3 zadnjih
proračunskih letih.
Na razpis za nepovratna sredstva, pa se podjetja, ki delujejo v sektorju transporta ne morejo
prijaviti (Razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb, tč.4.1. Pogoji za prijavitelje, tč.4 ,
stran 5, peta alineja), za ostala podjetja je strošek transportnih vozil upravičen, če ga
uporabljajo za lastno uporabo kot delovno sredstvo.
Iz vse te dokumentacije mora biti nedvoumno razvidno, da nova oprema ne bo omogočala
izvajanja transportne dejavnosti vlagatelju.

4. V razpisu, v točki 2.2. je navedeno: "K vlogam, oddanim v letu 2017, mora biti priložena bonitetna
ocena na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2016." Na AJPESU-u pa odgovarjajo, da bodo
bonitetne ocene na podlagi podatkov za leto 2016 pričeli izdelovati šele po 12.05.2017. Večina
bank potrebuje za izdajo sklepa o odobritvi kredita vsaj 4 tedne. Sklep banke je obvezna priloga
vloge in ne more biti predmet dopolnitve. Kako naj glede na te pogoje izdelamo finančno prilogo k
poslovnemu načrtu, ki jo zahtevajo tudi banke, vanjo vpišemo pravilne podatke glede obrestnih
mer in pridobljenih javnih pomoči za kredit in garancijo na podlagi bonitetne ocene, nato pa vlogo
oddamo do 31.05.2017, ko je zadnji rok za oddajo na javni razpis? Zastavljeni rok je prekratek že,
če bi danes oddali poslovni načrt s finančno prilogo na banko.

Banke odobravajo kredite na podlagi boniteten ocene podjetja, ki jo izdelajo sami. Osnova je
zaključni račun podjetja, ki ste ga morali oddati do 31.3.2017 in ga zahteva tudi vsaka banka.
V finančni del poslovnega načrta vnašate podatke iz zaključnega računa za 2016. Obrestne
mere za kredit z garancijo RGS so že določene in so razvidne iz priloge k razpisu Kreditni pogoji
sodelujočih bank. Pri izračunu pridobljenih javnih pomoči si pomagajte s trenutno bonitetno
oceno. Iz poslovanja vašega podjetja v letu 2016 lahko ocenite, ali se bo vaša bonitetna ocena
spremenila Max. znesek subvencije za mikro in mala podjetja je 35 % od višine investicije oz.25
% za srednja podjetja, med tem ko je max. možna višina regionalne državne pomoči 45 % oz.
35 % od višine investicije. Kljub temu svetujemo, da, v primeru izračunane višine državne
pomoči na meji, znižate znesek zaprošene subvencije ali povišajte delež lastnih sredstev v
skladu s strukturo financiranja.
5. Glede razpisa imam naslednja vprašanja:
- v primeru, da se podjetje prijavi na oba razpisa (torej za bančno garancijo oz. kredit in
nepovratna sredstva – sofinanciranje manjših začetnih naložb) ali gre za pomoč po shemi de
minimis ali po shemi regionalne pomoči?
V primeru, da se prijavljate na razpis za garancijo in nepovratna sredstva, je to regionalna državna
pomoč.
- ali lahko gre za investicijo v viličarja, za naše podjetje (delamo stavbno pohištvo in torej ne
delujemo na področju transporta)?

Lahko.
6. Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje za izgradnjo petih apartmajev, ki bi jih kot novo storitevprenočitvene kapacitete za turiste in goste-torej oddajanje v najem- ponujali v okviru naše
obstoječe dejavnosti. Razpis določa: investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za
nadaljnjo prodajo ali oddajo niso dovoljene. Ali izgradnja apartmajev z namenom oddajanjaprenočitvene storitve za turiste in goste prav tako sodi med neupravičene stroške?
Storitev namestitve v apartmajih se uvršča med gostinske storitve. Standardna klasifikacija dejavnosti
(SKD 2008) namreč enote, ki nudijo strankam prenočišče in/ali pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za
takojšnjo uporabo, uvršča v področje I – GOSTINSTVO. Navedeno področje je razdeljeno na več
oddelkov, eden izmed navedenih je oddelek 55, ki ureja gostinske nastanitvene dejavnosti. V ta
oddelek spada oddajanje nastanitvenih zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom, za krajši
čas.
Turistične kapacitete spadajo med upravičene stroške.

7. 2. razpis določa višino garancije med 50-80%. Kako si izračunamo, koliko bi bila garancija za nasmikro podjetje?
Razpis določa, da lahko zaprosite za garancijo med 50 – 80 %, odločitev glede višine odstotka garancije
je vaša.

8. skladno z današnjim dogovorom po telefonu vam pošiljam vprašanje glede možnosti pridobitve
bančne garancije in subvencije za podjetje po razpisu »Sofinanciranje manjših začetnih naložb v
mikro, malih in srednjevelikih podjetij iz upravičenega območja«:



Predčasni odkup nepremičnine, ki je v finančnem najemu: podjetje je v letu 2013 podpisalo
pogodbo o finančnem najemu nepremičnine, v kateri že opravlja dejavnost (podjetje in
nepremičnina se nahajata na območju Mestne občine Maribor). Podjetje bi s pridobitvijo
subvencije nepremičnino lažje odkupilo, dodatno investiralo v opremo/stroje in tako
nadaljevalo z dejavnostjo. Vrednost objekta znaša cca 160.000 EUR.

Odkup nepremičnine v finančnem najemu ne spada med upravičene stroške, ker gre za poplačilo
obstoječih obveznosti.


Odkup blagovne znamke: podjetje plačuje mesečno obveznost za uporabo blagovne znamke,
ki jo ima v uporabi od leta 2013. Podjetje želi blagovno znamko odkupiti in se tako izogniti
tveganju izgube možnosti uporabe blag. znamke.

Zanima me ali lahko podjetje kandidira na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev v zgornjih dveh
primerih in ali je v teh primerih zahtevana kakšna dodatna dokumentacija (poleg že obvezne, ki je
določena v razpisu), ki jo je potrebno priložiti k prijavi?

Na vaše vprašanje težko odgovorimo, saj nam niso poznana vsa dejstva.
Prav tako je potrebno upoštevati, tč. 4.3. Upravičeni projekti, tč.5.:
»Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oz. naložbe v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem
območju prej ni proizvajala,
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.«
Odkup blagovne znamke bi težko uvrstili v katero od zgoraj naštetih alinej.

9. v planu imamo uvedbo nove blagovne znamke v Slovenijo. Ali bi lahko kakorkoli prisostvovali pri
tem razpisu:
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/64291-Tretji-javni-razpis-za-sofinanciranjemanjsih-zacetnih-nalozb/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp
http://www.mra.si/uploads/2/9/3/7/29371337/1_tretji_javni_razpis_za_sofinanciranje_manj%C
5%A1ih_za%C4%8Detnih_nalo%C5%BEb_zadnji.pdf
kakšne bi bile bonifikacije v našem primeru iz tega razpisa? Kaj lahko pridobimo? Ali bi bila
uvedba nove znamke in zaposlitev dodatnih ljudi za izpeljavo projekta dovolj velik razlog za
sodelovanje pri tem razpisu?
Razpis določa upravičene projekte, upravičene stroške ter cilje, ki jih mora projekt doseči. Iz
vprašanja ni razvidno, kaj bi bili upravičeni stroški. Z dodatnimi zaposlitvami bo dosežen cilj razpisa.
Kaj bi investicija prinesla prijavitelju, pa mora oceniti prijavitelj sam.
10. Ali je podjetje, ki ima glavno dejavnost logistike in skladiščenje in s te dejavnosti tudi ustvarja
prihodke, upravičeno do prijave? To namreč ni sektor transporta.
Ali je smatrano, da niso za nepovratna sredstva upravičena podjetja, ki imajo dejavnost H, kamor
spada tudi skladiščenje? Ali samo tista, ki se dejansko ukvarjajo s transportom.
H

PROMET IN SKLADIŠČENJE

Pomembno je, kakšno dejavnost ima podjetje registrirano in iz katere dejavnosti ustvarja večino
prihodkov.
V Tretjem javnem razpisov za sofinanciranje manjših začetnih naložb je v tč. 4. Razpisni pogoji, 4.1.
Pogoji prijave, 4. Do subvencij niso upravičena podjetja, ki delujejo v prometnem sektorju in s tem
povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Kot prevozni
sektor se po uredbi šteje prevoz potnikov z letalom, pomorski promet, cestni ali železniški prevoz in
prevoz po celinskih plovnih poteh ali storitve komercialnega prevoza tovora. Prevozni sektor
natančneje pomeni naslednje dejavnosti v skladu z NACE Rev:2:
- NACE 49: Kopenski promet i cevovodni transport, razen NACE 49.32 Obratovanje taksijev,
49.42 Selitvena dejavnost, 49.5 Cevovodni transport
- NACE 50: vodni promet
- NACE 51: Zračni prevoz, razen NACE 51.22 Vesoljski promet

11. na vas se obračam s vprašanji povezanimi s Tretjim javnim razpisom za sofinanciranje manjših
začetnih naložb.
 V primeru nakupa starih objektov je zahtevana cenitev objekta – koliko je lahko stara ta
cenitev?
Celitev je lahko stara največ 1 leto.


Podjetje lahko izkazuje razvojno naravnanost skozi certifikate kakovosti, prijavljene
patente,… - ali kot dokazilo o razvojni naravnanosti zadošča predloženo potrdilo o oddaji
vloge patenta: Ali zadošča, da je patent prijavljen v Sloveniji oz. mora biti na ravni EU?

Javni razpis določa prijavljene patente, kar pomeni, da potrdilo o oddaji vloge za patent še ne zadošča
kot dokazilo o prijavljenem patentu. Prijava patenta v Sloveniji zadošča.
12. Pri razpisu za nepovratna sredstva imam vprašanje glede novih zaposlitev….
Za dodatne točke se primerja število zaposlenih ob začetku projekta in 2 leti po zaključku
projekta (v Merilih).
Projekt se lahko začne po oddaji vloge – torej če je vloga oddana 25.05. je izhodiščni datum za
število zaposlenih 25.05.2025. Projekt bo trajal do 30.09.2017. Torej mora biti zaposlitev
realizirana do 30.09.2019. Razmišljam prav? In se gleda po glavah?
Po točki: 4.4.2. razpisa (stran 8)
 (1.alinea) Ohranjanje števila delovnih mest pa mora biti 3 leta od zaključka projekta, torej do
30.09.2020. Se gleda po številu ur po Ajpes?
 (2. alinea) Izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja
skupnih prihodkov in bruto dobička, ……..pa mora dosegati v roku 2 let po zaključku projekta,
torej do 30.09.2019 oz. se poroča na stanje 31.12.2019?
Prosim za pomoč pri razlagi, če prav razmišljam oz. popravek.
Projekt se lahko začne naslednji dan po oddaji vloge – 26.5.2017. Če boste v projektu navedli, da bo
dodatna zaposlitev ob zaključku projekta (30.09.2017), boste morali predložiti dokazilo o zaposlitvi
ob zaključku projekta (pogodba in M1).
V merilih (točka 11. zaposleni podjetja) je navedeno, da se primerja število zaposlenih ob začetku
projekta in v 2 letih po zaključku projekta (ne 2 leti po zaključku projekta). Cilji morajo biti doseženi
najkasneje v roku dveh let po končanju projekta in morajo biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
Kazalci uspešnosti, ki jih bomo spremljali so v točki 6 prijavnega obrazca 1-2 in se nanašajo na
povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (Ajpes) in so na dan
31.12.
13. Nikjer v razpisu ne piše, da je trgovina izključena. Če podjetje ustvari 40% vseh prihodkov iz
trgovine, njen projekt pa se ne nanaša na trgovino, je upravičeno do prijave?
Dejavnost trgovine ni izključena.
Ali so upravičeni stroški nakupa opreme pisarne in računalnikov za opravljanje storitev?
Nakup nepremičnine in računalnikov je upravičen strošek.

14. Se potem upoštevajo točke v točkovniku za vlaganje v tehnologijo tudi za opremo tudi za pisarno
(mize, stoli, omare...) ali samo za računalnike? Predvidevamo, da ne glede na to, da navajate
stroje in naprave.

Pri točkovanju se v tehnologijo šteje tehnološka oprema (stroji, naprave, računalniki..),
kamor pisarniška oprema ne sodi.
15. Ali je nakup čolna za opravljanje turistične dejavnosti na reki Dravi upravičen strošek? Kako se
upošteva pri točkovniku za tehnologijo? Je to smatrano kot naprava in se dobi točke pri deležu
investicije v tehnologijo?

Iz vprašanja ni mogoče razbrati za kakšno vrsto čolna gre. Izločene so nakupi transportnih sredstev v
prometnem sektorju, kamor spada po NACE nomenklaturi tudi vodni promet (NACE 50). Dejavnost
podjetja po SKD v vprašanju ni navedena.

16. V 3. alineji točke 4.4.2. Pogoji za projekte po shemi regionalne pomoči je navedeno, da je
regionalno pomoč mogoče dodeliti samo, če je nosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne
pomoči, preden se projekt začne izvajati. Zanima nas ali je datum nastanka upravičenih stroškov
za izplačilo subvencije takoj po oddani vlogi.
Upravičeni so stroški od naslednjega dne po oddaji vloge dalje, saj je mogoče državno regionalno
pomoč dodeliti le v primeru, če je prosilec zadnjo vložili vlogo preden se projekt začne izvajati.
17. predmet investicije bi bil nakup opreme za proizvodnjo sladoleda. Oprema bi bila kupljena do
1.10.2017, ko je datum zaključka naložbe, vendar pa bi opremo dali v funkcijo-obratovanje šele
aprila 2018, ko se začne sezona sladoleda. Do takrat bi bila oprema zapakirana na lokaciji
investicije. Je v skladu z razpisom, da se začne oprema uporabljati šele aprila 2018, ali bi se že
morala z 1.10.2017?
V razpisu pot tč, 4.3. Upravičeni projekti, 4. je navedeno:
»Prijavljen projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celot in zagotavljati izvajanje
poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta. »
18. Kot projekt bi prijavljali gradbena dela -ureditev prenočitvenih kapacitet.. Izvajalci del nam ne
zagotavljajo izvedbo vseh faz projekta-da bi lahko gosti dejansko prenočili že 1.10.2017, pač pa
bi lahko izvajalci del izvedli 3 gradbene faze od petih. Tako bi na razpis prijavili samo te tri
gradbene faze. ostali dve pa bi z lastnimi sredstvi dokončali do 31.12.2017. Ali lahko prijavimo na
razpis samo 3 faze, namreč gradbena dela kot celota (da lahko nastanimo gosta) bodo izvedena
žele z izvedbo vseh 5 faz?
Fazna gradnja ne predstavlja zaključene celote projekta, zato je to neupravičen projekt.
19. Kje bi lahko dobili podatke koliko sredstev smo pridobili po pravilu de minimis?

Prijavitelji samo vodijo evidence o dodeljenih državnih pomočeh. Komisija pridobi podatke s strani
Ministrstva za finance pri pregledu vloge, pri čemer preverja popolnost vloge.

20. Da je finančna konstrukcija zaprta določa JR pogoje: (min. 25% lastnih, min 35% kredita z
garancijo in max 35% nepov. sredstev) Kaj predstavlja zaprto finančno konstrukcijo? Ali samo
upravičeni stroški ali upravičeni+neupravičeni stroški? Torej če imamo 50.000 eur upravičenih
stroškov in 50.000 neupravičenih, koliko je pogoj za min kredit? In lastnih sredstev?
Zaprta finančna konstrukcija predstavlja pokritje vseh stroškov projekta z viri. Odstotki se vežejo na
upravičenost stroškov. Kredit lahko znaša 35% od 50.000 €, kar je min. 17.500 €.(POPRAVEK) Za
neupravičene stroške ni mogoče dodeliti nepovratnih sredstev in odobriti garancije.
Če pravilno razumem, bo vrednost investicije 100.000,00 EUR, od tega je 50.000,00 EUR upravičenih
stroškov. Zaprta finančna konstrukcija bi bila sledeča:
Celotna investicija

100.000,00 EUR

Upravičeni stroški:
Lastna sredstva:
Kredit z garancijo:
Nepovratna sredstva:

50.000,00 EUR
12.500,00 EUR
20.000,00 EUR
17.500,00 EUR

Neupravičeni stroški:
50.000,00 EUR
Lastna sredstva ali kredit
Banke po komercialnih pogojih 50.000,00 EUR
21. Podjetje je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in nas zanima, če mora biti gradbeno
dovoljenje pri oddaji dokumentacije pravnomočno?
Za popolno vlogo je potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki pa je lahko tudi predmet
dopolnitve vloge, za kar je rok 8 dni.
22. Projektna dokumentacija je upravičen strošek, ter komunalni in ostali prispevki. Zanima me, če se
lahko predstavi kot zaključen projekt v večjih fazah:
 1.FAZA TO LETO UREDITEV INFRASTRUKTURE, TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
UPRAVIČEN STROŠEK ZA TA RAZPIS.
 2. FAZA GRADNJA OBJEKTA V NASLEDNJEM LETU SAMOSTOJNA INVESTICIJA IN STROŠEK,
KI NI VEZAN NA RAZPIS
Pravilnik o delovanju RGS v 10. členu določa, da spadajo stroški projektne dokumentacije med
obratna sredstva, zato ne spadajo med upravičene stroške po shemi regionalnih pomoči. Faze ne
predstavljajo zaključene celote projekta.

23. Podjetje je zaključil gradnjo poslovnega objekta in do končne zaključitve investicije mora
asfaltirati med proizvodnimi halami 8 imajo blaten teren) in me zanima, če je upravičen strošek ,
ter na kakšen način se predstavi investicija. Podjetje bo pristopilo še k nakupu strojev.

Če spada asfaltiranje h gradnji poslovnega objekta gre za že začeto investicijo, zato asfaltiranje ni
upravičen strošek. Nakup strojev je upravičen strošek.

24. Kako delujejo banke. Ali se njihove zahteve navezujejo na to, da postaneš komitent njihove
banke.
Prosimo, da vprašanje naslovite na izbrano banko.
25. Ali je sklep banke obvezna priloga pri oddaji dokumentacije, ali se zahteva pri dopolnitvi?
Sklep banke ni predmet dopolnitve ob prijavi na razpis za manjše začetne naložbe in mora biti
obvezno priložen.
26. V prijavnem obrazcu 1-2 pod točko 13.BON navajate:
Prijavitelj priloži bonitetno oceno AJPES-a, S.BON-1 ali eS.BON za družbe……
Medtem, ko v razpisnih pogojih pod točko 2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, 2.2. OBVEZNA
VSEBINA VLOGE piše: Da se mora priložiti ; Bonitetna ocena AJPES-a S.BON-1 za družbe….
Zanima me ali je prišlo do napake v razpisni dokumentaciji in ste pozabili navesti ali eS.BON tudi
v tekstu razpisne dokumentacije. Ali je eS.BON dovolj za predložitev za bonitetno oceno?
eS.BON za leto 2016 se upošteva kot ustrezno dokazilo o bonitetni oceni.

27. Glede tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb imamo eno vprašanje:
Zanima nas, kaj se zgodi, če projekta ne uspemo zaključiti do 1.10.2017?
Če projekt ne bo realiziran do 1.10.2017 ne boste upravičeni do izplačila nepovratnih sredstev.

28. smo Plesni klub Lovrenc na Pohorju in smo v postopku spremembe imena društva, statuta,
sedeža (naslov bo v Mariboru) ter prejemanja statusa socialnega podjetja, postopek pa bo
končan še v mesecu maju. Želeli bi se prijaviti na javni razpis "TRETJI JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH NALOŽB". Pod točko 4.1. Pogoji prijave (točka 1) piše o
pogojih, o katerih nismo prepričani, da jih izpolnjujemo. Torej, naše društvo je staro že nekaj let,
status socialnega podjetja pa bomo pridobili še ta mesec. Ali izpolnjujemo pogoje za prijavo na
razpis?
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike družbe, s.p. ter zadruge. Društva niso
upravičena. Vaše novoustanovljeno podjetje ne bo izpolnjevalo pogoja, ki določa da mora biti na dan
oddajo vloge sedež podjetja ali njegov registriran del vsaj 6 mesecev pred oddajo v upravičenem
območju.
29. Smo majhna gospodarska družba z območja Maribora in se želimo prijaviti na tretji javni razpis za
sofinanciranje začetnih naložb (UL RS 22/2017). Zanima me, ali lahko prijavimo projekt, ki je v
bistvu nadaljevanje projekta, ki je trenutno že v teku.

V družbi smo se odločili za prenovo in optimizacijo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko po
sistemu voda-voda. Ta projekt je v teku in bo zaključen predvidoma do polletja ter ima zaprto
finančno konstrukcijo. V naslednjem letu oz. ko bodo to dopuščale finančne možnosti, želimo
toplotno črpalko izkoristiti tudi za hlajenje in optimizacijo ogrevanja poslovnih prostorov, kar
vgrajena tehnologija sicer omogoča, naše trenutne finančne razmere pa ne. Zanima me, ali je
mogoče projekt izgradnje hladilnega sistema in optimizacije ogrevanja glede na opisano prijaviti
na vaš razpis. V tem primeru bi z izvajalcem sklenili dodatno pogodbo in ta projekt izvedli v skladu
s pravili razpisa.
Upravičeni projekti so manjše začetne naložbe, pri čemer začetne pomeni, da se še ne izvajajo, kar pa
glede na vaš opis projekta ne drži. Iz vašega vprašanja izhaja, da se projekt že izvaja, kar pomeni, da je
neupravičen projekt.

30. Ali programska oprema, ki omogoča zagon novega produkta v našem podjetju, spada v upravičene
stroške?
Programska oprema je upravičen strošek, če z njo zagotavljate vsaj enega izmed ciljev razpisa.

31. Želimo zaprositi za 6 mesečni moratorij pri najemu kredita pri banki. Ko pa izračunavamo državno
pomoč za kredit z garancijo s pomočjo pripomočkov, ki so navedeni v razpisu, ugotavljamo, da to
ni možno. Možno je vzeti kredit samo za cela leta in moratorij za celo leto. Kaj naj storimo, da bodo
podatki prikazani pravilno in skladno z dogovorom z banko?
Pri izračunu državne pomoči za odplačilno dobo upoštevajte približke na cela leta in prav tako pri
moratoriju upoštevajte 1 leto.
32. V razpisu je navedeno, da mora prijavitelj pri strukturi financiranja prijavljenega projekta
upoštevati tudi višino državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS.
Lahko na konkretnem primeru pojasnite, kako se višina državne pomoči upošteva. Npr.
Investicija: 170.000 eur
Zaprošena nepovratna sredstva: 50.000 eur
Lastna sredstva: 51.000 eur
Kredit banke: 69.000 eur
Državna pomoč za garancijo in kredite znaša (na podlagi izračuna): 778 eur
Pri odobritvi garancije se pridobi državna pomoč za kredit in za garancijo. Prijavitelj je navedel znesek
778 € in predvidevamo, da sta v tem znesku sešteti obe vrsti državne pomoči (za kredit in za garancijo).
Državna pomoč v tem primeru znaša 50.778 €, kar predstavlja seštevek državne garancije za garancijo
in kredite v višini 778 € ter 50.000 € nepovratnih sredstev. Ob upoštevanju, da navedba investicije v
višini 170.000 € predstavlja zgolj upravičene stroške, znaša državna pomoč 29,87% upravičenih
stroškov. Zgornja meja regionalnih pomoči znaša za mikro in mala podjetja 45% in s tem limit
regionalnih državnih pomoči ni presežen.
33. V razpisu je navedeno, da morajo biti vsi finančni izračuni izdelani najmanj za dobo vračila kredita.
Poslovni načrt naj bo izdelan na orodju Slovenskega podjetniškega sklada, ki vsebuje tudi finančni

del, ta pa je izdelan samo za obdobje do vključno leta 2020. Ali to zadostuje za primer, če
nameravamo kredit vrniti leta 2021?
Za prijavo zadošča poslovni načrt na orodju Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). V primeru, da je
doba vračila kredita daljša od obdobja, ki je zajeto v orodju SPS, predlagamo poleg orodja še pripravo
bilanc (izkaza poslovnega izida, denarnega toka ter bilance stanja) za obdobje do vračila kredita, ni pa
obvezno.

34. Kako se upošteva datumska meja pri pomoči »de minimis« za pretekla tri leta. Npr. sklep je bil
izdan leta 2013, izplačilo je bilo v letu 2014?
Pomoč de minimis se spremlja za tekoče leto + dve predhodni leti (npr. če podatke preverjamo
danes: 1.1. – 19.5.2017 + leto 2016 + leto 2015)
Nova uredba de minimis, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2014, prvič natančno opredeljuje datum
dodelitve pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica za prejem pomoči
dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim redom. Na podlagi tega se tudi preverja
kumulacija pomoči. Temu ustrezno smo s 1. januarjem 2014 prilagodili način poročanja. Od tega dne
so vsi dajalci de minimis pomoči dolžni poročati Ministrstvu za finance najkasneje 15 dni po datumu
dodelitve pomoči posameznemu podjetju in ne več po datumu transakcije pomoči.

35. Ali drži izračun; naša družba bi kupila stroj v vrednosti 16.000 Eur. V razpisu je zapisano, da lahko
bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj znašajo 75% upravičenih
stroškov. Naša družba bi najela kredit v vrednosti 8.000 eur z ročnostjo odplačevanja 15 mesecev
(pridobili smo že amortizacijski načrt banke). Ali drži, da v tem primeru potrebujemo 4.000 Eur
lastnih sredstev in da smo upravičeni do 4.000 eur nepovratnih sredstev?
Potrebovali bi še vsaj okviren izračun stroškov garancije, ki mora biti odobrena po pogojih RGS. To
je 80% od 8.000 Eur, torej 6.400 Eur, če prav razumemo? Kako zavarujemo preostalih 20% in komu?
Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu ali banki?
Finančna konstrukcija projekta je skladna z razpisnimi pogoji. Stroškov odobritve garancije ni, razen
stroški notarja za pripravo notarskega zapisa za zavarovanje garancije. Stroški kredita (odobritev,
vodenje, obresti) so odvisni od kreditnih pogojev izbrane banke in se plačajo banki. Kreditni pogoji so
priloga razpisne dokumentacije.
Preostanek kredita v višini 20% se zavaruje pri izbrani poslovni banki, SRRS se za zavarovanje garancije
predloži osebno poroštvo lastnika v obliki notarsko overjenega sporazuma o zavarovanju pogodbenih
obveznosti.

36. Prosili bi vas za pojasnilo glede dokazila bonitetne ocene Ajpes za leto 2016:
Podjetje mora v skladu z zakonodajo oddati konsolidirano bilanco do konca junija. Na Ajpesu
pravijo, da dokler podjetje ne odda poslovnega poročila lahko pridobi le bonitetno oceno BON-2.
Zanima nas ali je takšno dokazilo sprejemljivo? Ali je za MRA sprejemljivo, da se ob oddaji vloge
odda bonitetna ocena sBON-1 na podlagi podatkov za leto 2015, za podjetja, ki oddajajo
konsolidirane bilance za preteklo leto, zraven pa priložimo izjavo, da zaradi konsolidiranih bilanc
ne moremo na Ajpesu pridobiti bonitetne ocene S.BON-1 za 2016.

V merilih je navedeno, da se za določitev bonitetne ocene upošteva bonitetna ocena za leto 2016. Rok
za oddajo konsolidiranih bilanc je do 8 mesecev po koncu poslovnega leta. V razpisu je navedeno, da
se za prijave v letu 2017 upošteva bonitetna ocen za leto 2016, zato pretekle bonitetne ocene za leto
2015 ne moremo upoštevati. V tem primeru pojasnjujemo, da se lahko predložijo bonitetne ocene npr.
eS.BON ali S.BON-1 za leto 2016 za vsa podjetja v skupini.

37. Na vas se obračam z naslednjim vprašanjem? Ali je možno, da se na razpis RRA Koroška prijavi
podjetje, ki je zadnjih 6 mesecev registrirano v Mariboru (in naj bi spadalo pod MRA), vendar je
celotna investicija v Vasi pri Radljah torej spada pod pristojnost RRA-Koroška?
Podjetje bi seveda prestavilo sedež na kraj investicije v kolikor bo na razpisu uspešno.
Podjetje izpolnjuje pogoje razpisa, saj ima 6 mesecev pred oddajo vloge sedež podjetja ali njegov
registriran del v upravičenem območju v okviru. V skladu z razpisom za manjše začetne naložbe in
lokacijo investicije je potrebno vlogo oddati na RRA Koroška. Podjetje bo moralo registrirati tudi
poslovno enoto na Koroškem.
38. Zanima me, ali bi bila izgradnja optičnega omrežja upravičen strošek;
V prvi fazi bomo izgradili sistemski del povezljivosti optičnega omrežja. V TK prostorih našega sistema
bomo izgradili optično hrbtenično povezljivost ter sistemsko – aktivno opremo, ki bo omogočala
redistribucijo vsebin. V ta namen bomo morali razširiti kapacitete hlajenja, nabaviti nove TK omare,
razširiti električno povezljivost in moč ter povečati in razširiti električno zanesljivost (UPS, generatorji).
V drugi fazi bomo iz tega hrbtenične povezljivosti razširili optično mrežo po že obstoječih TK vodih, ki
so bili izgrajeni pri izgradnji koaksialnega omrežja oziroma bomo izgradili novo povezljivost do
stanovanjskih enot, najprej v strnjenih naseljih Ruš (blokovsko naselje), Bistrice ob Dravi (blokovsko
naselje) in Smolnik (blokovsko naselje) ter kasneje do individulanih stanovanjskih enot.
V treji fazi bom ob teh strnjenih naseljih izgradili POP distribucijske IKT točke, kjer bomo povezljivost iz
hrbteničnega dela sistema povezali v to POP točko vsako stanovanjsko enoto posebej (sistem teelji na
G-PON pasivni tehnologiji) ter jo sistemsko povezali s hrbteničnim omrežje. V POP distribucijski točki
bomo zagotovili sistemsko povezljivost z vsemi potencialnimi operaterskimi ponudniki v Sloveniji.
V četrti fazi bomo v TK prostorih našega sistema izgradili sistemsko integracijo za ponudbo vsebin
našega sistema signalov KRS ter razširili ponudbo storitve še na napredno TV tehnologijo (IP TV) ter
dodali že visokokvalitetne storitve DVB-C TV in DATA povezljivosti. Prav tako bomo omogočili izgradnjo
povezljivosti za vse ostale sistemske ponudnike IKT storitev – operaterje (Telemach, Telekom, Simobil,
T2), ki po teh povezljivostih povprašujejo.
Projekt mora biti zaključena celota, ki jo je mogoče pričeti uporabljati takoj po zaključku projekta,
zato bi bilo potrebno do 1.10.2017 izvesti vse štiri faze. Pogoj je tudi pravnomočno gradbeno
dovoljenje za gradnjo in vsa soglasja lastnikov. Dejansko mora biti po zaključku projekta omrežje v
vaši lasti, knjiženo v vaših poslovnih knjigah in ne sme se oddati v najem ali v oddajo.

39. V zvezi z razpisom: TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH NALOŽB

Me zanima naslednje:
V navodilih za izpolnitev obrazca 2 ste zapisali:
»Z podpisom izjave izjavljate, da vam z dodeljenim zneskom državne pomoči po »de minimis« shemi,
ne bo presežena zgornja meja – seštevajo se zneski »de minimis« državnih pomoči, ki ste jih prejeli v
zadnjih treh koledarskih letih. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju
ne sme presegati 200.000 EUR …«
Ali ta zgornja meja velja za državne subvencije vseh tistih projektov, ki jih je podjetje dobilo v zadnjih
3 letih ali samo za TE UPRAVIČENE STROŠKE, ki bi jih radi uveljavili na tem razpisu ? ( Npr. da bi radi
uveljavili subvencijo za nakup nove računalniške opreme, ki pa v zadnjih treh letih ni bila
subvencionirana).
Naslov obrazca 2 je namreč IZJAVA PRIJAVITELJA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) »DE MINIMIS«
POMOČEH IN DRUGIH ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) DRŽAVNIH POMOČEH ZA ISTE UPRAVIČENE
STROŠKE
V kolikor se prijavljate samo za garancijo RGS, veljajo določila državne pomoči po »de minimis«
shemi, kjer se seštevajo vse pridobljene subvencije po tej shemi v zadnjih treh proračunskih letih, ne
glede na projekt. Vpišete torej seštevek vseh že pridobljenih »de minimis« pomočeh, vključno z
takšno pomočjo, če ste jo že prejeli za iste upravičene stroške.
Če se prijavljate za sofinanciranje manjših začetnih naložb, spada ta pomoč med regionalno državno
pomoč, kjer se sešteva že pridobljena ali zaprošena državna pomoč samo za projekt, ki ga prijavljate.
V kolikor takšne pomoči za prijavljen projekt niste prejeli oz. za njo niste prosili drugje, tukaj ne
vpisujete ničesar.

40. Želimo zaprositi za 6 mesečni moratorij pri najemu kredita pri banki. Ko pa izračunavamo državno
pomoč za kredit z garancijo s pomočjo pripomočkov, ki so navedeni v razpisu, ugotavljamo, da to
ni možno. Možno je vzeti kredit samo za cela leta in moratorij za celo leto. Kaj naj storimo, da
bodo podatki prikazani pravilno in skladno z dogovorom z banko?
Pri izračunu državne pomoči za odplačilno dobo upoštevajte približke na cela leta in prav tako pri
moratoriju.
41. Podjetje se bi prijavilo na javni razpis za subvencijo. Ker še ni uredilo lastništva, nas zanima, če je
mogoče kot dokazovanje priložiti le vpis v zemljiško knjigo?
Namreč dobili smo odobren kredit in traja še, da uredimo pogodbo, vse overimo. Do konca maja
bomo načeloma lahko podali vpis v zemljiško knjigo, vendar ne vemo, če bo vpis do 31.5. izveden.
Vlogi priložite kopijo kupoprodajne pogodbe in kopijo predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
42. imam dve vprašanji glede razpisa »Sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in
srednjevelikih podjetij iz upravičenega območja«, in sicer v zvezi z zavarovanjem garancije:
1. Če prav razumem, je pri malem podjetju za zavarovanje garancije dovolj nerazdelno osebno
poroštvo lastnika podjetja?

Nerazdelno osebno poroštvo lastnika podjetja je obvezno, pri čemer se lahko kreditno garancijski
odbor odvisno od bonitete prijavitelja odloči še za dodatno obliko zavarovanja.
2. Kako pravilno izračunamo neobremenjeno premoženje prijavitelja (se kot osnova lahko
upošteva tudi tržna vrednost npr. nepremičnine, ki je ocenjena s strani pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti nepremičnin in ali se gleda dejansko stanje obstoječih finančnih
obveznosti ali celotna terjatev, zavarovana s hipoteko, ki je razvidna v zemljiški knjigi)?
Pri oceni vrednosti neobremenjenega premoženja prijavitelja se upošteva ocenjena vrednost po
GURS ter dejansko stanje obstoječih finančnih obveznosti.
43. v izogib dvomom vljudno prosim za potrditev, da je v okviru Tretjega JR za sofinanciranje manjših
začetnih naložb dovoljeno kupiti rabljeno tehnološko opremo (stroje).
V okviru razpisa je dovoljeno kupiti rabljeno tehnološko opremo, pri čemer se rabljeni stroji, ki so
mlajši od 5 let štejejo kot vlaganje v tehnologijo, starejši od 5 let pa se ne štejejo pri izračunu deleža
investicije v tehnologijo (merilo 10. Vlaganje v tehnologijo).

44. Pri določitvi velikosti podjetja nas zanima koliko kriterijev mora podjetje izpolnjevati od treh
navedenih. Konkretno nas zanima določitev velikosti podjetja z 58 zaposlenimi, letnim prometom
2 mio in bilančno vsoto 1 mio EUR.
Pri določitvi velikosti je potrebno upoštevati tudi vsa morebitna povezana podjetja. Iz vprašanja ni
razvidno, da bi imelo podjetje tudi povezana podjetja. Glede na podane podatke o številu zaposlenih
ter letnim prometom in bilančno vsoto je velikost vašega podjetja srednja.
45. Prosili bi vas, da preverite pogoje na banki, saj je zelo »neživljenjsko« do podjetij, ko jih banke s
tem želijo izkoriščati. Ker imate samo določene banke v garanciji, morajo podjetja iskati kredite
na bankah, kjer nimajo odprtih računov – to pomeni osnovni pogoj, da prestavijo celotno
poslovanje k njim. Zraven tega nam podjetja poročajo o zahtevah, ki jih imajo banke glede
zavarovanj, in sicer:
- NKBM (Radlje) – od stranke zahteva, da se položi depozit v višini kredit in v višini vaše
garancije – 100.000 eur je investicija, 40.000 bo kredit. Podjetje želi vzeti 80% garancijo, kar
pomeni, da bi moralo zagotoviti zavarovanje v višini 24.000 eur (upoštevano 8.000 kredit z
1:3 zavarovanjem). Če želijo dobiti sklep morajo banki nakazati depozit v višini 72.000 eur
(40.000 eur kredit in 32.000 višina garancije, ki jo boste dali)
- Sparkasse – investicija 150.000, vzeli bi 80% garancije. Banka zahteva stroj v višini 150.000
zraven tega, da bi da
- Delavska hranilnica zahteva depozit v celotni višini kredita. Kar pomeni, da kredit sploh nima
smisla...
Vse skupaj je čisto izkoriščanje podjetij, ki jim nastaja dodatno delo, dodatni stroški s tem, ko se mora
ukvarjati še z zahtevami banke...
Prosim za obrazložitev izračuna zavarovanja.
Primer – je to pravilno?:
150.000 stroj

Višina kredita: 60.000 eur (40% investicije)
Če vzamemo 80% garancijo – pomeni, da imamo 48.000 eur zavarovanih na Skladu (Sklad banki
nakaže depozit v višini 25% garancije – torej v višini 12.000eur)
Torej banki moramo zagotoviti zavarovanje za 20% kredita – v tem primeru 12.000 eur. To se
zavaruje po pogojih banke – torej, če ima banka pogoj zavarovanje 1:3 – to pomeni, da mora biti na
sklepu zavarovanje v višini 36.000 eur in nič več.
Prosimo vas tudi, če nam lahko odgovorite v ponedeljek, saj se rok priprave bliža. Potrebno je vedeti,
da je dokumentacijo bilo potrebno pripraviti tudi za banko in se zaradi tega večino podjetij na banko
obrača zadnjih 14 dni pred oddajo.
Vprašanje smo posredovali na Slovenski regionalno razvojni sklad. Do objave odgovora še nismo
prejeli.

