JR »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«
ROK PRIJAVE: 2. 11. 20201
NAMEN: Podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter
(investicijske) projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet, povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.
CILJ: Podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 RRI ali investicijskih projektov industrijskih raziskav in/ali
eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID19.
SPLOŠNO:



Sofinanciranje na osnovi sheme COVID-19, upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči, torej ni de minimis.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi
bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči (ne sme se prositi za sredstva, če za iste
stroške že imamo sofinanciranje).

KDO SO UPRAVIČENCI:






Upravičenci so samostojna podjetja ali konzorciji podjetij, ki bodo izvajali industrijske raziskave in
eksperimentalni razvoj ali vzpostavili proizvodne kapacitete za proizvodnjo izdelkov na področju COVID19, in sicer
v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter
zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.
Mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS in je
organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
V primeru konzorcija so kot prejemnik sredstev državnih pomoči šteti vsi konzorcijski partnerji.
Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (V ali Z), kjer bodo
izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico
na tem območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije.

DODATNI POGOJI:
-

v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije;2
upravičene le operacije, ki so uvrščene v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4;
prijavitelj/konzorcijski partner lahko sodeluje v največ dveh podprtih projektih, enkrat v Sklopu 1 in enkrat v
Sklopu 2.

SOFINANCIRANI PROJEKTI bodo (potrebno opredeliti):



1
2

Se začnejo na novo, a brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo
ne bi imelo zadostnih sredstev.
Že v izvajanju, a bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili
ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal.

Ura oddaje ni omenjena, torej 23.59.
Upoštevajoč pričakovana sredstva iz naslova tega JR (poleg lastnih sredstev).
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Že v izvajanju, a bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova
izvedba pospešila.

SKLOP 1

= za projekte v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja (povezani z
obvladovanjem in/ali odpravljanjem posledic COVID-19)
Končni rezultat je nova rešitev (produkt, proces ali storitev), ki je dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku
razvoja.
KAJ: raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki, bolnišnično in medicinsko opremo,
razkužili, zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov;
OBDOBJE: operacija se je pričela izvajati po 1. 2. 2020 in ne traja dlje od 31. 8. 2021.
UPRAVIČENI STROŠKI:






Stroški plač (osebja): raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodbene3 raziskave in razvoj) = max 30% vrednosti celotnih upravičenih
stroškov RRI projekta.
Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev v obsegu ter za obdobje, kot se
uporabljajo v okviru RRI projekta.
Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno
licenčno dovoljenje od zunanjih virov.
Posredni stroški4 = pavšal v višini 25% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu.

FINANCE:




Na razpolago za sklop 1: 2.000.000 EUR.
Višina sofinanciranja na operacijo: min 50.000,00, max. 200.000,00 EUR.
Intenzivnost pomoči = do vključno 80% upravičenih stroškov (ne glede na velikost podjetja).

MERILA (max. 100 točk, prag odobritve 60 točk):






Kakovost projekta (35)
Tehnološka razvitost rešitve (15)
Metodologija in načrtovanje projekta (15)
Razvojna sposobnost (20)
Ocena internacionalizacije končne rešitve (15)
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Stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev,
uporabljenih izključno za RRI projekt, vključujoč koordinacijo projekta.

4 Dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja

RRI projekta.
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SKLOP 2 = za investicijske projekte za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19
INVESTICIJA = tehnološko zaključen proizvodni proces, naložbe (stroški nakupa strojev, opreme, neopredmetenih
sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo produktov in testiranje novih proizvodnih
kapacitet.
KATERI IZDELKI:




ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in
surovine;
medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo
ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine;
razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za
zbiranje/obdelavo podatkov.

OBDOBJE: operacija se je pričela izvajati po 1. 2. 2020 in se dokonča v max. 6 mesecih od dneva vročitve sklepa o
izboru.5
UPRAVIČENI STROŠKI:




Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (nakup strojev, opreme), ki so potrebni za vzpostavitev
proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih
kapacitet.
Investicije v neopredmetena sredstva (znanje in patenti), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno
dovoljenje od zunanjih virov.

FINANCE:




Na razpolago za sklop: 3.000.000 EUR.
Višina sofinanciranja na operacijo: min 50.000,00, max. 300.000,00 EUR.
Intenzivnost pomoči = do vključno 80% upravičenih stroškov (ne glede na velikost podjetja).

MERILA (max. 100 točk, prag odobritve 60 točk):






Prispevek k doseganju ciljev S4 (5)
Načrt izvedbe investicije (40)
Okoljski vpliv investicije (5)
Povečanje prihodkov (4)
Ocena internacionalizacije (46)
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Investicijski projekt šteje kot dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih po oddaji zahtevka za izplačilo mora
biti oprema delujoča in vključena v proizvodni proces.
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