VAVČERJI - NOV PROGRAM SPODBUD
ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA TER ZADRUGE
SPLOŠNO O VAVČERJIH
Z letošnjim letom se uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika
podjetja ter zadruge (v nadaljevanju: MSP) – vavčerski sistem. Vavčerji bodo MSP omogočili bistveno
poenostavljen dostop to sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo
konkurenčnost in kompetence. Izvajalec spodbud je Slovenski podjetniški sklad (SPS). V nadaljevanju
podajamo nekaj osnovnih informacij in predstavljamo prva dva že objavljena razpisa vavčerjev.
•

Vrste vavčerjev:
o vavčer za certifikate kakovosti (objavljen 25. 1. 2019)
o vavčer za zaščito intelektualne lastnine (objavljen 25. 1. 2019)
o vavčer za pomoč pri internacionalizaciji (objavljen bo predvidoma februarja)
o vavčerji za prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij
o vavčerji za digitalizacijo in omogočitvene tehnologije
o vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo
o vavčerji za prototipiranje

•

Ciljna skupina so mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:
o imajo sedež v Republiki Sloveniji,
o se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
o so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
o imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
o niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave,
stečajnih postopkih itd.)

•

Upravičeni stroški: stroški, ki so nastali od 1. 1. 2019 dalje, vendar najdlje 1 leto po sklenitvi
pogodbe (stroški zunanjih izvajalcev, takse, prijavnine ipd).

•

Sofinanciranje v višini največ 60 %, vendar najmanj 1.000 eur do največ 9.999,99 eur. MSP se
lahko letno za različne vsebine vavčerjev izplača največ 30.000 eur.

•

Roka za oddajo vloge ni, vavčerji bodo na volje skozi vse leto oz. še v naslednjih dveh letih,
vendar najdlje do porabe sredstev

•

Hitra obravnava – vloge so obravnavane v 15 delovnih dneh po oddaji vloge, možnosti
dopolnjevanja vlog ni, mogoča pa je vložitev nove vloge.

•

Vprašanja glede vavčerjev lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja bodo objavljali na spletni strani SPS.

•

Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge: točka SPOT Svetovanje Jugovzhodna
Slovenija, tel. 030 700 170
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VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI
•

Upravičeni stroški: stroški, ki so nastali od 1. 1. 2019 dalje, vendar najdlje 1 leto po sklenitvi
pogodbe
o Stroški priprave na certificiranje, to so stroški zunanjega izvajalca, ki se ga izbere pred
prijavo na javni poziv – dokazati je treba gospodarno ravnanje:
 priložiti je treba tri različne ponudbe zunanjih izvajalcev in obrazložiti izbor
izvajalca oz.
 v izrednih situacijah obrazložiti, zakaj predložitev treh ponudb ni možna
o Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov
ter
validacijske
okoljske
izjave
pridobljenih
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN,
CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).
Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij.
Akreditirana organizacija mora biti akreditirana s strani nacionalne akreditacijske
organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji:
https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-members-and-mlasignatories/. ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje.

•

Sofinanciranje v višini največ 60 %, in sicer najmanj 1.000 eur do največ 9.999,99 eur (DDV ni
upravičen strošek).

•

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:
o račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave
o dokazilo o plačilu računa
o fotokopija certifikata
o račun zunanjega izvajalca za pripravo upravičenca na certificiranje in dokazilo o plačilu
računa zunanjega izvajalca (če se vključi zunanjega izvajalca)

•

Več na: Vavčer za certifikate kakovosti

VAVČER ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE
•

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
o priprave patentne prijave, prijave modela, znamke
o prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino
o prevoda prijave

•

Upravičeni stroški:
o Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta,
modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi
potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
o Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL,
tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne
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o

pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum
nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)
Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih

•

Sofinanciranje v višini največ 60 %, in sicer:
o najmanj 1.000 eur do največ 5.000 eur, če ni vključenega popolnega preizkusa oz.
o najmanj 1.000 eur do največ 9.999,99 eur v vključenim popolnim preizkusom

•

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:
o račun/i zunanjih izvajalcev
o dokazilo o plačilu (ne prizna se plačilo storitve v gotovini, v obliki kompenzacije,
asignacije ali odstopa terjatev). V primeru, da je bilo plačilo izvedeno pred izdajo računa
(npr. na podlagi naročilnice, predračuna, avansnega računa,…) se predloži kopija takšne
listine.
o dokazilo pristojnega urada o oddani prijavi
o dokazilo o naročenem postopku popolnega preizkusa (v kolikor se uveljavlja ta strošek)

•

Več na: Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Pripravila:
Darja Smiljić, Razvojni center Novo mesto
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
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