Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (JR RRI 2)
osnovna informacija, 29.8.2017
Spletna stran:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single
%5D=1119
Objavljeno: 30.06.2017
Rok za oddajo: 1. odpiranje: 26. 09. 2017
(2. odpiranje: 11. 05. 2018 3. odpiranje: 24. 09. 2019)
Okvirna vrednost:

1. odpiranje v 2017 30.000.000,00 EUR
2. odpiranje v 2018 30.000.000,00 EUR
3. odpiranje v 2019 14.200.000,00 EUR

Informativni dan: 31. 8 2017 ob 10h, MIZŠ, Ljubljana. Prijave do 29. avgusta 2017 na
rri2.mgrt@gov.si
Osnovni pogoji:
-

prijavitelj podjetje; samostojno ali konzorcij (konzorcijsko pogodbo predložiti ob prijavi); ustanovljeno
2 leti, 30+% kapitala v lastnih sredstvih, čisti prihodki v zadnjem letu vsaj enaki sofinanciranju
JRI ne morejo biti partnerji (podizvajalci)
Maks. enkrat prijavitelj, enkrat konzorcijski partner (na odpiranje)
trajanje do 24 mesecev (poročanje 6+9+9 mesecev)
sofinanciranje min. 100.000 Euro do maks. 500.000 Euro
sofinanciranje: velika podjetja (nad 250.) do 25%

srednje velika podjetja (do 250 zap.) do 35%
mikro in mala podjetja (do 10 do 50 zap.) do 45%
-

-

Cilj: nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter
primeren za uporabo v realnem okolju (do konca projekta)
o Izključena proizvodnja predhodno razvitih produktov in uvajanje že razvitih procesov
o Osnova na stopnji TRL 5
24 mesecev po koncu projekta na trgu!
Ocenjevanje – odličnost največja posamična postavka!
Zunanji izvajalci/ neopredmetene investicije do 30%
Projektni management in zaščita IP nista upravičena stroška (samo RR) posredni stroški 15% stroškov
dela
Stroški dela na uro: raziskovalec 21 Euro, strokovni/tehnični sodelavec 14 Euro
Konec poročanja 2024.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija izvaja v
okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za

raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa
tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih
zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

