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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se 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«.

Predstavitev


Financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR; 80% EU,
20% Slovenija) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.



Spodbujanje mednarodne konkurenčnosti raziskav, inovacij in
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo
konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva



Povečati delež inovacijsko aktivnih podjetij



Prednostne naložbe: »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.“

Namen in cilj razpisa


Omogočiti podjetjem polnopravno
vključevanje
v
projekte
mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na
vseh tehnoloških področjih programa EUREKA (vezano na prednostna
področja S4; Razvoj materialov kot končnih produktov).



Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v
obliki svetovanja podjetjem.



Cilj je, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti,
podjetjem omogočiti pogoje, da lahko ostajajo v koraku z evropskimi
raziskovalno-razvojnimi trendi



Nepovratna sredstva naj bi bila dodeljena vsaj 10 upravičencem za
izvedbo njihovih EUREKA projektov vezanih na prednostna področja S4.



Sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih
projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani
Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA

Sofinanciranje


Subvencija namenjena izvajanju mednarodnih raziskovalno – razvojnih
projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih,
spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev.



Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in
eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet
sofinanciranja.



Delitev sredstev na V in Z kohezijsko regijo; glede na regijo izvajanja
aktivnosti sofinanciranega projekta posameznega upravičenca
(opredelitev regije).



Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo
pridobitno dejavnost in imajo na dan oddaje vloge opredeljeno,
najkasneje do dneva sklenitve pogodbe pa v sodnem registru vpisan
sedež ali podružnico v SLO.



Pogoj je mednarodni projekt, tj. da ga izvajata vsaj dva neodvisna
partnerja iz dveh različnih držav.

Pogoji


Mednarodni pogoji:
• imeti mora civilni namen
• projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh
različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (28 EU držav, Ciper,
Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija,
San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina; Albanija in Bosna in
Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja in
Južna Afrika kot pridružene članice)
• končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali
storitev
• projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki
posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno,
nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem

Pogoji


Nacionalni pogoji:
• delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne
sme presegati 75% celotne vrednosti projekta
• načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36
mesecev
• cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora
biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta
• prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku
• EUREKA projekt mora biti skladen s cilji S4 in Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike
• EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na javni
razpis

Pogoji


Splošni pogoji:
• upravičenec ima sedež ali podružnico v SLO
• ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku
likvidacije ali prisilnega prenehanja...
• ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
• nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in
izvajalskih institucij ministrstva
• nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti
• niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju
ključnih pogodbenih obveznosti
• v koledarskem letu ima lahko aktivne največ 3 različne EUREKA
projekte

Ocenjevanje


Strokovne komisije za ocenjevanje določene za vsako prednostno
področje S4 posebej



Vsak slovenski partner oddaja svojo vlogo, ki jo ocenita dva neodvisna
ocenjevalca (ocenjevanje na nivoju projekta)!



19 področij ocenjevanja (0-10 točk); Min 140 točk od 190, za V regijo
izjemoma 130, če niso porabljena vsa sredstva in pri merilih 1,7,8,12 in
13 doseženo >5 točk.



(1) Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju, (2) Formalni sporazum med
partnerji, (3) Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu, (4) Dodana
vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu, (5) Tehnološka sposobnost
partnerjev, (6) Upravljavska sposobnost partnerjev, (7) Metodologija in
planiranje projekta, (8) Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji
projekta, (9) Finančna konstrukcija projekta, (10) Finančna soudeležba
partnerjev v projektum, (11) Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta, (12)
Predviden tehnološki napredek projekta, (13) Stopnja inovativnosti projekta,
(14) Geografski/sektorski vpliv projekta, (15) Velikost potencialnega trga za
partnerje, (16) Dostop do trga in potencialni riziko projekta, (17) Povračilo
investicije glede na vložek v projekt, (18) Strateška pomembnost projekta za
partnerje, (19) Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta

Ocenjevanje


Indeks razvojne ogroženosti (dodatno merilo):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pomurska
Zasavska
Primorsko-notranjska
Podravska
Koroška
Posavska
Goriška
Savinjska
Obalno-kraška
Gorenjska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Višina sredstev


Višina nepovratnih sredstev

V Regija 3.275.400 EUR; Z regija 2.007.128 EUR
Regija
V
Z
V
Z

Vir
EU
EU
SLO
SLO

%
49,60
30,40
12,40
7,60
100

Leto 2018
1.114.140,55
511.882,40
278.535,14
127.970,60
2.032.528,69

Leto 2019
695.160,00
504.840,00
173.790,00
126.210,00
1.500.000,00

Leto 2020
695.160,00
504.840,00
173.790,00
126.210,00
1.500.000,00

Leto 2021
115.860,00
84.140,00
28.965,00
21.035,00
250.000,00

SKUPAJ
2.620.320,55
1.605.702,40
655.080,14
401.425,60
5.282.528,69



Višina sofinanciranja:
40% upravičenih stroškov za velika podjetja
50% upravičenih stroškov za mikro,mala in srednja podjetja



Z regija max. 100.000 EUR/leto



Razpis odprt do porabe sredstev (rok za oddajo 9.10.2017 in vezan na
zasedanje EUREKA – januar 2018; rezultati izbora predvidoma
marec/april 2018)

Upravičeni stroški


Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih
eksperimentalnega razvoja v obliki posebnega projekta

raziskav

in



O R&R dejavnosti govorimo če je: nova, ustvarjalna, negotova,
sistematična in prenosljiva in/ali ponovljiva.



industrijska raziskava pomeni načrtovano raziskavo ali kritično
preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za
razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za njihovo znatno
izboljšanje



eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje
in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in
drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali
izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev

Upravičeni stroški


Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, kamor pa ne
šteje pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugih
državah članic ali tretji državi



Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z
obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali
storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme
uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav,
razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

Upravičeni stroški


Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom



Stroški za službena potovanja



Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme)



Najem opreme in neposredni stroški materiala na področju raziskav in
inovacij



Stroški storitev zunanjih izvajalcev (izključno raziskovalna dejavnost).
Ne smejo presegati 30 % vrednosti vložka posameznega partnerja v
projektu v posameznem obdobju oziroma 50 %, če je podizvajalec v
projektu tudi javna raziskovalna organizacija (JRO)



Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni
del razvojnega produkta.



Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in
se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih
stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.

Dokumentacija


Obrazec A - osnovni podatki o upravičencu in EUREKA projektu (Excel
obrazec)



Obrazec B – celoten opis projekta, ki je podlaga za ocenjevanje (Word
obrazec)



Obrazec C – opis projekta po merilih EUREKA (PDF obrazec – angleški
jezik)



Obrazec D – izjava o izpolnjevanju pogojev



Obrazec E – vzorec pogodbe



http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3
javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1120

