ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA MEDNARODNE FORUME

1. Ali se lahko na ta razpis prijavi socialno podjetje? Smo center ponovne uporabe d.o.o.,
SO.P:, torej gospodarska družba s statusom socialnega podjetja. Zanima nas Vavčer za
udeležbe na mednarodnih forumih.
Glede na to, da ste registrirani kot d.o.o., se lahko prijavite.
2. Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s
področja dejavnosti prijavitelja. Kako točno bodo te dejavnosti definirane oz. kako ozko
bodo kriteriji usmerjeni. Če navedem primer: podjetje ki se ukvarja s predelavo in
prodajo lesa in lesnih izdelkov se lahko udeleži konference o lesu, gozdarstvu,
kmetijstvu ipd.? Se lahko tako podjetje udeleži tudi konference o prodaji/nabavi ali to
ne bi bil več upravičen strošek?
Podjetje mora zagotoviti, da gre za aktivno udeležbo na mednarodnem forumu. Kot aktivna udeležba
na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji
poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem
prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
3. Zasledil sem pozive za različne vavčerje, ker s tem orodjem še nimamo izkušenj me
zanima če se je možno s kom pogovorit, da nam mogoče z nekaj stavki predstavi kako
zadeva funcionira.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže
Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na
voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanjespirit-slovenija/
4. V skladu z Javnim pozivom za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, se podjetje
CGS Labs d.o.o. zanima za uvljavljanje vavčerja za poslovni dogodek, Rail Baltica Global
Forum, ki bo 3.4. – 4.4.2019 v Litvi. Vljudno vas prosim za podatek do kdaj je rok za
oddajo vloge za pridobitev omenjenega vavčerja.
Udeležba na mednarodnem forumu ne sme biti izvedena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo
udeležba izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na mednarodnih forumih od 1. 1. 2019 do
objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno
udeležbo.
5. Ali je mednarodni forum tudi World Forum of Medicine, MEDICA Dusseldorf, Nemčija.
https://www.medica-tradefair.com/ Ali lahko eno podjetje koristi več vavčerjev v
posameznem letu?
V kolikor je forum s področja dejavnosti podjetja, potem je upravičen strošek.
Eno podjetje ima lahko odprto 3 vavčerje in do 30.000 € na leto.
6. Zanima me kje se najde opredelitev pojma »mednarodni forum«.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali
kongres s področja dejavnosti prijavitelja.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med
mednarodne forume v tujini.
Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru
mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve
na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v
panelu/okrogli mizi.
7. Pri stroških prevoza je zapisano, da je upravičen strošek le letalska karta / vlak
/avtobus. Ali je upravičen strošek tudi prevoz iz sedeža podjetja do letališča in
parkiranje na letališču?
Upoštevajo se samo prevozna sredstva navedena v javnem pozivu.
8. So lahko vsi dogodki združeni v 1 prijavi? Glede na navodila razpisa, bi torej morali za
vse omenjene forume že zdaj rezervirati prenočišča in prevoz (govorimo tudi za več kot
6 mesecev vnaprej), da bi lahko v prijavi navedli kolikšen znesek financiranja
potrebujemo. Je to smiselno glede na časovni razpon? Lahko v prijavi navedemo samo
približen strošek prevoza in prenočišč? Je strošek prijavnine obvezen element prijave,
da sploh pridobimo vavčer, ali zadostuje uveljavljanje stroškov prevoza in prenočišč?





maksimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, v kolikor tega ne presežete, lahko imate na 1
vlogi 3 forume,
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan
Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
Navedete lahko okvirne stroške,
Udeležba na mednarodnem forumu ne sme biti izvedena pred oddajo vloge (v primeru, da se
bo udeležba izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na mednarodnih forumih od 1. 1.
2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za
že izvedeno udeležbo.

Podrobna navodila najdete v pozivni dokumentaciji, str. 7.
9.

V skladu z Javnim pozivom za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, nas zanima
ali pod upravičene stroške sodi tudi marketinški material, ki bo na razstavnem prostoru
na razpolago udeležencem foruma.
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP)
na mednarodnem forumu in sicer:




stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa
v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni
drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus in/ali
nizkocenovnega cestnega prevoza;
stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se
lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred
dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

10. Sem samostojna podjetnica in v maju 2019 se nameravam udeležiti mednarodne
konference s področja moje dejavnosti in partnerskega foruma mednarodne mreže,
ki dogodek tudi organizira in katere članica sem. Partnerski forum/srečanje je
dogodek z mednarodno udeležbo katerega namen je mednarodno B2B srečanje,

izmenjava strokovnega znanja in predstavitev najboljših praks (tipa panel/okrogla
miza). Ker gre za dogodek zaprtega tipa (samo za partnerje mreže in posebej
vabljene) dogodek ni objavljen v samem programu konference, ampak se ga
partnerji udeležujemo na podlagi članstva in pisnega povabila glavnega
organizatorja. Zato sprašujem: Ali lahko aktivno udeležbo dokazujem s pisnim
povabilom organizatorja in s fotografijami iz partnerskega foruma/srečanja?
Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:
•
račun organizatorja mednarodnega foruma (za stroške aktivne udeležbe prijavitelja na
mednarodnem forumu);
•
račun(i) za stroške prevoza (za stroške letalske vozovnice oz. vozovnice za vlak/avtobus
in/ali in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
•
račun(i) za stroške nočitev;
•
dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;
•
dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja;
•
fotografija in seznam/katalog mednarodnega foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo
udeleženca na mednarodnem forumu za katerega se uveljavlja vavčer (npr. slika javnega
nastopa, razstavnega prostora podjetja, predstavitvenega dogodka podjetja, ipd.).
11. Sem samostojna podjetnica in v maju 2019 se nameravam udeležiti mednarodne
konference s področja moje dejavnosti in partnerskega foruma mednarodne mreže,
ki dogodek tudi organizira in katere članica sem. Partnerski forum/srečanje je
dogodek z mednarodno udeležbo katerega namen je mednarodno B2B srečanje,
izmenjava strokovnega znanja in predstavitev najboljših praks (tipa panel/okrogla
miza). Ker gre za dogodek zaprtega tipa (samo za partnerje mreže in posebej
vabljene) dogodek ni objavljen v samem programu konference, ampak se ga
partnerji udeležujemo na podlagi članstva in pisnega povabila glavnega
organizatorja. Zato sprašujem ali lahko aktivno udeležbo dokazujem s pisnim
povabilom organizatorja in s fotografijami iz partnerskega foruma/srečanja?
Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:

račun organizatorja mednarodnega foruma (za stroške aktivne udeležbe prijavitelja na
mednarodnem forumu);

račun(i) za stroške prevoza (za stroške letalske vozovnice oz. vozovnice za vlak/avtobus,
in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);

račun(i) za stroške nočitev;

dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;

dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja;

fotografija in seznam/katalog mednarodnega foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo
udeleženca na mednarodnem forumu za katerega se uveljavlja vavčer (npr. slika
javnega nastopa, razstavnega prostora podjetja, predstavitvenega dogodka podjetja,
ipd.).
12. Pri vavčerjih za udeležbo na mednarnodnih forumih se zahteva aktivna udeležba.
Kot dokazilo aktivne udeležbe navajate: fotografija in seznam/katalog
mednarodnega foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo udeleženca na mednarodnem
forumu za katerega se uveljavlja vavčer (npr. slika javnega nastopa, razstavnega
prostora podjetja, predstavitvenega dogodka podjetja, ipd.). Ali to pomeni, da:
 mora biti podjetje uvrščeno v katalog foruma + nastopati javno + imeti razstavni
prostor + predstavitveni dogodek
 le eno od naštetega v točki 1
 ni nujno nič od naštetega v točki 1 oz. aktivno udeležbo lahko dokazuje na drugi
način.
Npr. na konferenci/forumi na katero nameravamo kot podjetje iti se predstavijo
številni startupi, v določene tudi potencialno v prihodnje investiramo ali pa jim

pomagamo na drugačen način pridobiti sredstva. Naša aktivna udeležba je to, da
nabiramo kontakte. Razstavni prostor je na tej konferenci namenjen startupom in
ne npr. investitorjem ali svetovalcem startupov. Oder pa je namenjen izredno
uspešnim globalnim startup zgodbam ali pa. To še ne pomeni, da nismo aktivni - za
nas je aktivna udeležba torej, da nabiramo vizitke in kontakte nam zanimivih
startupov. Ali je lahko seznam vzpostavljenih kontaktov/stikov osnova za
utemeljitev aktivne udeležbe na forumu?
Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru
mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in
izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s
sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
13. Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali
zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP. Ali lahko prijavijo le stroške
zaposlenega in kakšna dokazila naj priložijo, da je ta oseba zaposlena v podjetju?
Lahko samo za stroške zaposlenega, k zahtevku naj priložijo dokazilo, da je udeleženec zaposlen
v podjetju, npr. izjava direktorja.
14. Zanima me če se lahko na razpis za 'udeležbo na mednarodnih forumih v tujini'
prijavimo več kot enkrat? Ter ali lahko v eno prijavo vključim več obiskov?
Letno se lahko upravičencu za različne vsebine vavčerjev (ki bodo objavljeni z javnimi pozivi
Slovenskega podjetniškega sklada) izplača največ 30.000 EUR.
Omejitve glede vavčerjev:

MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat letno.

MSP ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje in sicer po različnih javnih pozivih,

MSP se lahko za vavčerje izplača letno največ 30.000 EUR, pri čemer velja, da vavčer
pomeni sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
15. Kako si naj razlagamo navedbe v točki IV. Obveščanje in komuniciranje v javnosti?
Kaj konkretno je mišljeno s tem, da je potrebno "smiselno" upoštevati Navodila
organa upravljanja?
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v
programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju navodila) veljajo za upravičence, kar je v
primeru vavčerjev Slovenski podjetniški sklad (kot upravičenec neposredne potrditve operacije).
Slovenski podjetniški sklad mora tako skrbeti za ustrezno informiranje in komuniciranje javnosti
z namenom, da je javnost seznanjena, da gre v primeru vavčerskih spodbud za sredstva
evropske kohezijske politike. Podjetja so v primeru vavčerskih spodbud končni prejemniki
sredstev evropske kohezijske politike. Od podjetij se tako pričakuje le smiselna uporaba teh
navodil. Podjetja morajo tako vselej, kadar o projektu (ki je bil sofinanciran v okviru vavčerja)
komunicirajo z javnostjo (mediji, na dogodkih, ipd.) omeniti, da je bil projekt sofinanciran iz
sredstev evropske kohezijske politike.
V primeru vavčerja za mednarodne forume mora podjetje:


svoje predstavitve, stojnico/razstavni prostor označiti z ustreznimi logotipi: Evropskega
sklada za regionalni razvoj, Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo

Primer označitve (logotipi) je v prikazan v točki IV. pozivne dokumentacije.



To mora biti razvidno tudi iz dokazil, ki so priloga k zahtevku (npr. slika javnega
nastopa, razstavnega prostora podjetja, predstavitvenega dogodka podjetja, ipd.)

Splošna vprašanja
1. Ali se lahko na javne pozive za vavčerje (npr. zaščita intelektualne lastnine,
internacionalizacija) prijavijo tudi socialna podjetja?
V kolikor ste registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, se lahko
prijavite.
2. Ali obstaja kakšna omejitev, koliko vavčerjev lahko prijavimo? Npr. se prijavimo na
4 hkrati, od tega recimo 2 za tržne, 1 za int. lastnino in 1 za gospodarske delegacije
v tujino. Opazil sem omejitve max. dodeljene subvencije 30.000 EUR in seveda
omejitev de minimis.
Odprte lahko imate največ 3 vavčerje na leto v znesku 30.000 € letno.
3. Zanima me, če lahko oddamo vlogo na objavljene javne pozive vavčerjev tudi, če
smo pravno organizirani kot zbornica.
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
Zbornice se, v kolikor niso organizirane kot zgoraj naštete pravne oblike, ne morejo prijaviti.
4. Smo zadruga in naša osnovna dejavnost je 46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki. Ukvarjamo se z maloprodajo (živilska in
neživilska trgovina) ter z veleprodajo in oskrbo gostinstva. Del podjetja se ukvarja
tudi s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov (vinogradništvo) ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov (vinska klet, klavnica), kar so izključeni sektorji.
Ali lahko kandidiramo na javni poziv za vavčer (-je), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad za dejavnosti, ki niso povezane s kmetijstvom (trgovina)?
Podjetje lahko kandidira na javnih pozivih za vavčerje, v kolikor nima registrirane glavne
dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na izključene sektorje. Rezultat
vavčerja mora nanašati na glavno dejavnost.

