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Evropsko prebivalstvo se stara, kar pomeni, da se povečuje število ljudi, starejših 

od 65 let. Trend staranja predstavlja številne družbene spremembe in izzive, za 

katere je potrebno poiskati ustrezne rešitve. Projekt WIDER se bo lotil tega izziva 

z uporabo inovativnega pristopa. 

 

Glavni cilj projekta WIDER je prispevati k prepoznavanju in povečanju 

inovacijskih zmogljivosti, upravljanju znanja in povezovanju mikro, malih in 

srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) v Mediteranu. Izboljšati želi položaj 

novih proizvodov mikro, malih in srednje velikih podjetij v celotni oskrbovalni 

verigi energetsko učinkovitih bivanjskih rešitev za dejavno in samostojno 

življenje starejših v sedmih industrijskih regijah Mediterana. 

 

1. 1.  1.  1.  CILJCILJCILJCILJIIII     IN IN IN IN SREDSTVASREDSTVASREDSTVASREDSTVA    

 

Inovacije so ključnega pomena za omogočanje boljše produktivnosti in podporo 

konkurenčnosti mnogih mediteranskih podjetij. Inovacije obsegajo temeljite, 

postopne ali nenehne izboljšave proizvodov ali postopkov podjetja kakor tudi 

trženja in organizacijske zasnove. 

 

Inovacijski vavčer je oblikovan tako, da omogoča podjetjem dostop do 

strokovnega znanja in izkušenj, ki ga potrebujejo za prenovo in izboljšanje svoje 

konkurenčnosti in produktivnosti. Hkrati pa spodbuja podjetja, da vzpostavijo 
nove povezave.  

 

Cil j  Cil j  Cil j  Cil j  vavčerja vavčerja vavčerja vavčerja je f inančno spodbuditi  inovaci jske projekte,  ki  omogočajo MSPje finančno spodbuditi  inovaci jske projekte,  ki  omogočajo MSPje finančno spodbuditi  inovaci jske projekte,  ki  omogočajo MSPje finančno spodbuditi  inovaci jske projekte,  ki  omogočajo MSP    

preusmeritev na trgu preusmeritev na trgu preusmeritev na trgu preusmeritev na trgu v smeri  v  smeri  v  smeri  v  smeri  enerenerenerenergetsko učinkovit ihgetsko učinkovit ihgetsko učinkovit ihgetsko učinkovit ih     bivanjskih reši tevbivanjskih reši tevbivanjskih reši tevbivanjskih reši tev     za  za za za 

starejše ob upoštevanju energetskega vidstarejše ob upoštevanju energetskega vidstarejše ob upoštevanju energetskega vidstarejše ob upoštevanju energetskega vid iiiika in vidika uporabnosti  za ka in vidika uporabnosti  za ka in vidika uporabnosti  za ka in vidika uporabnosti  za 

končnega uporabnika.končnega uporabnika.končnega uporabnika.končnega uporabnika.     

 

Razpoložljiva sredstva znašajo 50.000,00 EUR za posamezno partnersko regijo, 

skupna vrednost sredstev vseh partnerjev pa znaša 350.000,00 EUR. Razpis je 

financiran s strani pilotnih aktivnosti projekta WIDER, ki ga podpira program 

MED. 

 

 

 

 



 

 

Vavčerska sredstva razpisujejo na lokalni ravni naslednji partnerji projekta 

WIDER: 
 

DRŽAVADRŽAVADRŽAVADRŽAVA    PARTNERPARTNERPARTNERPARTNERJIJIJIJI     SPLETNE STRANISPLETNE STRANISPLETNE STRANISPLETNE STRANI     

ITITITIT     SVIM SpA www.svimspa.it  

PTPTPTPT    Univerza Algarve www.ualg.pt 

ESESESES    ACC1O www.acc10.cat 

FRFRFRFR    MEDIC@LPS www.medicalps.eu 

SISISISI     Razvojni center Srca Slovenije www.razvoj.si 

BiHBiHBiHBiH    SERDA www.serda.ba 

GRGRGRGR    Solunska gospodarska zbornica www.ebeth.gr 

    

2.  2.  2.  2.  INSTITUCIONALNI IN REGULATIVNI OKVIRINSTITUCIONALNI IN REGULATIVNI OKVIRINSTITUCIONALNI IN REGULATIVNI OKVIRINSTITUCIONALNI IN REGULATIVNI OKVIR    

 

Komisija je sprejela Uredbo (EU) št. 1407/2013 o »pomoči  de minimispomoči  de minimispomoči  de minimispomoči  de minimis«, ki je 

stopila v veljavo 1. januarja 2014. Ta uredba postavlja zgornjo mejo za znesek 

pomoči de minimis pri 200.000,00 EUR, ki ga lahko prejme podjetje v katerem 

koli obdobju treh poslovnih let, in tako precej poenostavlja podeljevanje majhnih 

zneskov podpore. Zadevna uredba preneha veljati 31. decembra 2020 in bo takrat 

pregledana. 

    

3333. .  .  .  KDO SE LAHKO PRIJAVI ZA INOVACIJSKI KDO SE LAHKO PRIJAVI ZA INOVACIJSKI KDO SE LAHKO PRIJAVI ZA INOVACIJSKI KDO SE LAHKO PRIJAVI ZA INOVACIJSKI VAVČERVAVČERVAVČERVAVČER    

    

3333 .1 .1 .1 .1 Upravičenost  pri javitel jaUpravičenost  pri javitel jaUpravičenost  pri javitel jaUpravičenost  pri javitel ja     

Merila za izpolnjevanje pogojev prijavitelja: 

 

a) MSP glede na opredelitev Evropske komisije 
 

KATEGORIJA MSPKATEGORIJA MSPKATEGORIJA MSPKATEGORIJA MSP        SREDNJESREDNJESREDNJESREDNJE    MALMALMALMALOOOO        MIMIMIMIKKKKRORORORO    

Št. zaposl. (nespremenjeno) <250  <50  <10 

Promet    <50mio€ <10mio€ <2mio€ 

Bilanca stanja   <43mio€ <10mio€ <2 mio€ 

 

b) MSP s sedežem podjetja v eni od partnerskih regij pilotnega projekta WIDER 

(Algarve, Katalonija, Marche, Rona-Alpe, Slovenija, Osrednja Makedonija, 

Sarajevo). Za Slovenijo velja za pilotno območje celotna Slovenijacelotna Slovenijacelotna Slovenijacelotna Slovenija.  

 

c) MSP, ki trenutno niso v sodnem postopku z državnimi, regionalnimi ali  

lokalnimi oblastmi.  



 

 

d) MSP, ki ni uvrščeno med »podjetja v težavah« po 1. členu Uredbe Komisije 

(ES) 800/2008. 

 

e) MSP, ki ni bilo v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa 

pravnomočno obsojeno zaradi kaznivih dejanj: 

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

• goljufija (211. člen KZ-1), 

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-

1), 

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-

1), 

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-

1), 

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev 

(244. člen KZ-1), 

• pranje denarja (245. člen KZ-1), 

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen 

KZ-1), 

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen 

KZ-1), 

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

• tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 



 

 

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

f) MSP, katerega zakoniti zastopnik ni bil v zadnjih petih letih pred objavo tega 

javnega razpisa pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: 

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

• goljufija (211. člen KZ-1), 

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-

1), 

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-

1), 

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-

1), 

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev 

(244. člen KZ-1), 

• pranje denarja (245. člen KZ-1), 

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen 

KZ-1), 

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen 

KZ-1), 

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

• tihotapstvo (250. člen KZ-1), 



 

 

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

g) MSP, ki na dan, ko poteče rok za oddajo prijave ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 

referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, 

št.: 12/2013-UPB5). 

 

h) MSP, ki na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnal davke in prispevke 

in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več), v skladu s predpisi države, 

kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi 

tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.  

i) MSP, ki ni: 

• v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

• v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek 

stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

• v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil 

poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

• ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v 

zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 

 

j) MSP, ki ni insolventno v smislu določbe ZFPPIPP. 

 

3333 .2 .2 .2 .2 Ponudniki  svetovanj Ponudniki  svetovanj Ponudniki  svetovanj Ponudniki  svetovanj in nj ihov izborin nj ihov izborin nj ihov izborin nj ihov izbor     

Za dostop do strokovnih znanj, ki so potrebna za razvoj inovativnih idej, se 

morajo podjetja, kandidati za vavčerska sredstva, povezati z enim od ponudnikov 

svetovanj, navedenih na mednarodnem seznamu WIDER, ki je na voljo na spletni 

strani projekta http://www.widerhttp://www.widerhttp://www.widerhttp://www.wider----project.euproject.euproject.euproject.eu. Na seznamu, ki bo dokončno 

dopolnjen do konca aprila 2014, boste našli svetovalce, ki so se prijavili za 

sodelovanje v pobudi inovacijskih vavčerjev. 

 

Podatke o slovenskih ponudnikih svetovanj in kako se prijaviti na seznam le-teh, 



 

 

lahko najdete na spletni strani Razvojnega centra Srca Slovenije  

(Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev:    http://www.razvoj.si/?lng=sl&t= http://www.razvoj.si/?lng=sl&t= http://www.razvoj.si/?lng=sl&t= http://www.razvoj.si/?lng=sl&t= 

projekti&id=1543projekti&id=1543projekti&id=1543projekti&id=1543). 

 

3333 .3 .3 .3 .3 Razmerje med pri javitel jem in Razmerje med pri javitel jem in Razmerje med pri javitel jem in Razmerje med pri javitel jem in pppponudnikonudnikonudnikonudnikomomomom    svetovanjsvetovanjsvetovanjsvetovanj     

Prijavitelji in ponudniki svetovanj morajo biti popolnoma ločeni subjekti, brez 

finančnih ali drugih vezi. To pomeni, da podjetja, prijavitelji za vavčer, in 

ponudniki svetovanj niso v lasti iste matične družbe, si ne delijo upravljanja in 

nimajo skupnih direktorjev. 

 

Prijavitelji za vavčer morajo podati izjavo o kakršnih koli obstoječih upravljavskih 

odnosih med njimi in izbranim ponudnikom svetovanj za projekt, vključno s tem, 

če je kateri koli od ponudnikov svetovanj: 

• povezan s podjetjem, prijaviteljem za vavčer, v obliki hčerinske družbe ali 

povezanega podjetja, 

• si deli s podjetjem, prijaviteljem za vavčer, skupne direktorje, uradne 

osebe ali višje vodstvene uslužbence. 

 

3.4 Navzkrižje interesov3.4 Navzkrižje interesov3.4 Navzkrižje interesov3.4 Navzkrižje interesov     

Prijavitelj ne sme biti v navzkrižju interesov s partnerjem projekta WIDER 

Razvojnim centrom Srca Slovenije, s člani LIC (lokalne inovacijske komisije) in 

Odbora za ocenjevanje projektnih vlog, ki bi lahko vplival na možno izvajanje 

inovacijskega vavčerja. 

    

4.  4.  4.  4.  OPIS INOVACIJSKEGA VAVČERJOPIS INOVACIJSKEGA VAVČERJOPIS INOVACIJSKEGA VAVČERJOPIS INOVACIJSKEGA VAVČERJAAAA    

    

4.1 Vrsta inovaci jskega 4.1 Vrsta inovaci jskega 4.1 Vrsta inovaci jskega 4.1 Vrsta inovaci jskega vavčerjavavčerjavavčerjavavčerja     

Podjetja lahko uporabijo vavčerje v pomoč pri raziskovanju poslovnih priložnosti 

ali reševanju problemov z registriranim ponudnikom svetovanj. 

 

Shema inovacijskih vavčerjev WIDER partnerja projekta Razvojnega centra Srca 

Slovenije podpira: 
 

• StandardStandardStandardStandardni ni  ni  ni  vavčervavčervavčervavčer::::     vrednost vavčerja sega od 5.000,00 EUR do 10.000,00 

EUR, financiranje projekta je 100 %. Podjetje lahko uporabi vavčer, da z 

njim pokrije stroške projekta do višine 10.000,00 EUR. 

 

Podjetju, prijavitelju na vavčer, in ponudniku svetovanj priporočamo, da se pred 

predložitvijo same prijave dogovorita o programu dela na predlaganem projektu.  

 



 

 

4.4.4.4.2222     Dovoljena uporaba Dovoljena uporaba Dovoljena uporaba Dovoljena uporaba vavčerjavavčerjavavčerjavavčerja     

V primeru projekta WIDER je inovacijski projekt opredeljen kot projekt, ki 

prenaša novo znanstveno, tehnološko ali inovativno znanje v podjetje. Podjetje 

lahko to novo znanje uporabi, da razvije nov izdelek, postopek ali storitev. 

 

V nadaljevanju so navedeni primeri potencialno upravičenih dejavnosti: 

• razvoj inovativne storitve, 

• razvoj novega poslovnega modela, 

• poskusno testiranje/merjenje, 

• oblikovanje/razvoj storitve ali izdelka (razvoj prototipa, uporaba novih 

zelenih tehnologij in materialov), 

• prilagajanje izdelkov/storitev starejšim ljudem, 

• izpolnjevanje svetovnih standardov za certifikacijo, 

• razvoj novega trga/sektorja, 

• itd. 

 

Program NI namenjen za podporo projektov, ki so primarno namenjene:  

• redni zamenjavi ali nadgradnji proizvodnje ali opreme z uporabo preproste 

tehnologije; 

• dejavnostim, ki bi bile opravljene v normalnem poteku poslovanja, kot je 

širitev zmogljivosti; 

• nadgradnji kompetenc posameznikov, kjer je to zanemarljiva korist za 

inovacijsko zmogljivost širše organizacije in 

• financiranje izobraževanj, enot ali modulov, ki so upravičeni do 

financiranja iz drugih programov ali visokošolskega financiranja. 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 TrajnostTrajnostTrajnostTrajnost     

Prijavitelji morajo prikazati, v kolikšni meri je projekt odvisen od vavčerja, 

skupaj z verjetnostjo nadaljevanja projekta, če bo prijava neuspešna. 

 

Prijavitelji morajo imeti izdelan načrt nadaljevanja projekta po uporabi vavčerja. 

 

5555 . F. F. F. F INANCIRANJEINANCIRANJEINANCIRANJEINANCIRANJE    

    

5555 .1 En.1 En.1 En.1 Enota ugodnostiota ugodnostiota ugodnostiota ugodnosti     

Znesek vavčerja sega od vrednosti 5.000,00 EUR do 10.000,00 EUR. 

 

5555 .2 .2 .2 .2 Prenoslj ivostPrenoslj ivostPrenoslj ivostPrenoslj ivost     

Vavčerji so izdani na ime podjetja (upravičenec do vavčerja), nimajo denarne 



 

 

vrednosti in niso prenosljivi. 

    

5555 .3.3.3.3     TrajanjTrajanjTrajanjTrajanjeeee    f inanciranjafinanciranjafinanciranjafinanciranja     

Projekti z vavčerji se morajo zaključiti v roku 6 mesecev od datuma izdaje 

vavčerja. Partner projekta si pridržuje pravico, da prekliče vavčer/ponudbo 

financiranja, če se projekti ne pričnejo izvajati v določenem časovnem obdobju.  

 

5555 ....4444     Neupravičeni stroški  projektaNeupravičeni stroški  projektaNeupravičeni stroški  projektaNeupravičeni stroški  projekta     

Vsi stroški projekta, ki nastanejo zunaj namena vavčerja, in vsi stroški, ki ne 

nastanejo z namenom nakupa storitev znanja pri ponudniku svetovanj NISO 

upravičeni. 

 

V projektu NISO upravičeniNISO upravičeniNISO upravičeniNISO upravičeni naslednji izdatki:     

• davek na dodano vrednost (DDV), 

• stroški za osebje prijavitelja, 

• administrativni stroški, 

• oprema in programska oprema, 

• plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih, 

• usposabljanja in seminarji, ki jih zagotovijo ponudniki svetovanj, 

• vsi stroški, ki niso neposredno povezani z namenom vavčerja, 

• vsi stroški, nastali izven upravičenih območij MED. 

 

Financiranje ne bo zagotovljeno za pretekle dejavnosti (tj. za stroške, ki so 

nastali pred izdajo vavčerja). 

 

Splošno pravilo je, da se lahko z vavčerjem pokrijejo samo stroški ponudnikov 

svetovanj za izvajanje vavčerja v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s Pogodbo 

o podpori WIDER inovacijskega vavčerja. 

 

5555 ....5555     Unovčenje inovaci jskega Unovčenje inovaci jskega Unovčenje inovaci jskega Unovčenje inovaci jskega vavčerjavavčerjavavčerjavavčerja     

Razvojni center Srca Slovenije plača storitev, svetovalne storitve oz. strošek 

strokovnega znanja v vavčerju izbranemu podjetju, ki je uspešno pridobilo vavčer 

na podlagi verodostojnih listin po opravljeni storitvi do nominalne vrednosti 

vavčerja. 

 

Razvojni center Srca Slovenije ni odgovoren za plačilo zahtevka izbranemu 

podjetju, dokler ne prejme: 

• zahtevka za izplačilo in končnega poročila o rezultatih storitev; 

• originalnega računa ponudnika svetovanj, ki dokazuje izvedbo storitve; 



 

 

• bančnih izpiskov, ki potrjujejo plačilo računa oz. drugih ustreznih potrdil o 

plačilu; 

• potrdila o zaključku, ki ga podpišejo prijavitelj, ponudnik svetovanj in 

Razvojni center Srca Slovenije in ki dokazuje, da so bile dogovorjene 

dejavnosti izpolnjene in 

• vseh dodatnih poročil, dokumentov, fotografij ali drugih dokazil, ki jih 

lahko zahteva Razvojni center Srca Slovenije. 

    

6666 . .  .  .  PPPPOSTOPEKOSTOPEKOSTOPEKOSTOPEK    

    

6666 .1 .1 .1 .1 Kako predKako predKako predKako predložit iložit iložit iložit i     pri javopri javopri javopri javo     

Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih 

ovojnicah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako »NE ODPIRAJ:  »NE ODPIRAJ:  »NE ODPIRAJ:  »NE ODPIRAJ:  

PRIJAVA na projekt WIDER ( inovaci jski  vavčerj i )«PRIJAVA na projekt WIDER ( inovaci jski  vavčerj i )«PRIJAVA na projekt WIDER ( inovaci jski  vavčerj i )«PRIJAVA na projekt WIDER ( inovaci jski  vavčerj i )« v pisarno Razvojnega centra 

Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija ali poslati po pošti s 

priporočeno pošiljko.  

Prijava mora vsebovati Prijavni obrazec za WIDER inovacijski vavčer, Izjavo o 

pomoči de minimis in Izjavo MSP. Obrazci so na voljo na voljo na spletni strani 

http://www.razvhttp://www.razvhttp://www.razvhttp://www.razvoj.si/?lng=sl&t=projekti&id=1543oj.si/?lng=sl&t=projekti&id=1543oj.si/?lng=sl&t=projekti&id=1543oj.si/?lng=sl&t=projekti&id=1543 in so sestavni del tega javnega 

razpisa. Prijavni obrazec za WIDER inovacijski vavčer mora biti izpolnjen tudi v 

angleškem jezikuangleškem jezikuangleškem jezikuangleškem jeziku. 

 

Morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na navedeni 

spletni strani. 

    

6666 ....2  2 2 2 Rok za pri javoRok za pri javoRok za pri javoRok za pri javo     

Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te 

pošiljke do 30. maja 2014 do 10. ure.do 30. maja 2014 do 10. ure.do 30. maja 2014 do 10. ure.do 30. maja 2014 do 10. ure.  

V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z 

razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in prispejo na naslov pisarne v 

roku, določenem s tem pozivom. 

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo 

vrnjene vlagateljem. 
    

    

6.36.36.36.3     Večkratne pri javeVečkratne pri javeVečkratne pri javeVečkratne pri jave     

Namen inovacijskih vavčerjev je pomagati podjetjem, da vzpostavijo nove 

povezave in se naučijo ustvariti svoje inovacije in omrežja. Ni omejitev glede 

števila prijav na posamezno podjetje, vendar lahko dobi podjetje potrjen samo en 

projekt.  



 

 

6666 ....4444     Izbira Izbira Izbira Izbira ponudnikov svetovanjponudnikov svetovanjponudnikov svetovanjponudnikov svetovanj     

Ponudniki svetovanj, izbrani s strani prijavitelja za vavčer, za zagotavljanje 

storitev podpišejo izjavo, da: 

• imajo dober ugled; 

• so zavezani k zagotavljanju storitev po tržnih cenah; 

• so zavezani podpori projektom z vavčerji v razumnem časovnem obdobju, 

dogovorjenim s prijaviteljem, vključno s pogajanjem in dogovorom o 

pogojih glede pravic intelektualne lastnine in  

• trenutno niso v sodnem postopku z državnimi, regionalnimi, ali lokalnimi 

oblastmi. 

    

7777 ....     OCENJEVANJEOCENJEVANJEOCENJEVANJEOCENJEVANJE    

    

7777 .1.1.1.1     Odbor za ocenjevanjeOdbor za ocenjevanjeOdbor za ocenjevanjeOdbor za ocenjevanje     

Vse inovacijske projekte oceni Odbor za ocenjevanje, ki je imenovan s strani 

partnerja projekta WIDER, Razvojnega centra Srca Slovenije.  

Odbor za ocenjevanje sestavljajo strokovnjaki, ki delujejo na naslednjih 

področjih: 

• energetsko učinkovite bivanjske rešitve za starejše, 

• inovacije, 

• ukrepi na energetskem področju, 

• zastopanje končnega uporabnika. 

 

Odbor za ocenjevanje oceni, ali inovacijski projekt prijavitelja, ki izpolnjuje 

pogoje za priznanje upravičenosti prijavitelja, upošteva parametre, kot so 

kakovost storitve, primernost, stroškovna učinkovitost, tržna izvedljivost oz. 

sposobnost preživetja itd. v skladu z ocenjevalnim listom in ali izpolnjuje zahtevo 

za prispevek ali soprispevek z upravičenimi stroški projekta v skladu s členom 

6.4. 

 

7777 .2.2.2.2     Ocenjevalni  kri teri j i  in mOcenjevalni  kri teri j i  in mOcenjevalni  kri teri j i  in mOcenjevalni  kri teri j i  in merila  za izborerila  za izborerila  za izborerila  za izbor     

Inovacijski projekti bodo izbrani na podlagi naslednjih glavnih kriterijev:  

• udeležba na WIDER inovacijskem seminarju ali delavnicah scenarijev; 

• potencial vključitve v pilotni projekt »Srebrna hiša«; 

• strateška usklajenost z izzivi energetsko učinkovitih bivanjskih rešitev za 

starejše; 

• učinek projekta; 

• sposobnost razvoja inovacije; 

• inovacija; 



 

 

• finančna izvedljivost in 

• zmogljivost. 

 

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost 

pričakovanega sofinanciranja projektov presega razpoložljiva sredstva, bodo 

sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi 

sredstev bodo imeli projekti z višjim številom točk. Če bo več projektov pri 

ocenjevanju v skladu z ocenjevalnimi kriteriji doseglo enako število točk, bodo 

imeli prednost projekti, pri katerih bodo ponudniki svetovanj znani vnaprej. V 

primeru, da bodo imeli vsi projekti znane svetovalce, bo naslednji odločilni 

kriterij doseganje števila točk pri kriteriju potenciala vključitve v pilotni projekt 

»Srebrna hiša«. V kolikor tudi na podlagi tega merila ne bo mogoče izbrati 

projektov, se bo upošteval vrstni red prejetih vlog. Prednost bodo imele vloge, ki 

so prispele prej.  
    

    

MERILAMERILAMERILAMERILA     
DOSEŽENO ŠTEVILO DOSEŽENO ŠTEVILO DOSEŽENO ŠTEVILO DOSEŽENO ŠTEVILO 

TOČKTOČKTOČKTOČK     
PONDERPONDERPONDERPONDER     REZULTATREZULTATREZULTATREZULTAT     

Udeležba naUdeležba naUdeležba naUdeležba na     WIDERWIDERWIDERWIDER    inovac i jskem inovac i jskem inovac i jskem inovac i jskem 

seminar ju seminar ju seminar ju seminar ju al i  al i  al i  al i  delavnicadelavnicadelavnicadelavnicahhhh     

scenari jscenari jscenari jscenari j evevevev     
0 = Brez udeležbe na inovacijskem  

seminarju ali delavnicah scenari jev  

3 = Udeležba na inovacijskem 

seminarju 

5 = Udeležba na inovacijskem  

seminarju in delavnicah scenarijev  

 5%  

Potencial  vkl jučitve v p i lotn i  Potencial  vkl jučitve v p i lotn i  Potencial  vkl jučitve v p i lotn i  Potencial  vkl jučitve v p i lotn i  

projekt  »Srebrna hiša«projekt  »Srebrna hiša«projekt  »Srebrna hiša«projekt  »Srebrna hiša« 1111    
0 = Projekt ni povezan s »Srebrno 

hišo« 

5 = Projekt ima velik potencial 

vključevanja v »Srebrno hišo«  

 10 %  

StrateStrateStrateStrateškškškška usklajenost  a usklajenost  a usklajenost  a usklajenost  z izz iv i  z  izz iv i  z  izz iv i  z  izz iv i  

razvoja  razvoja  razvoja  razvoja  energetsko učinkovitenergetsko učinkovitenergetsko učinkovitenergetsko učinkovit ihihihih     

b ivanjskbivanjskbivanjskbivanjsk ihihihih     rešitrešitrešitrešitevevevev     za starejšeza starejšeza starejšeza starejše     
od 1=NIZKO do 5=VISOKO  

 20 %  

                                                           

1 »Srebrna hiša« je pilotni projekt razvoja poslovnega modela, ki ponuja celovito rešitev 

za bivanje l judi v starosti, prilagojeno slovenskim razmeram. Poslovni model ponuja 

starostnikom možnost zamenjave starih hiš z novimi visoko energetsko učinkovitimi 

hišami ter celovito socialno-ekonomsko rešitev za kakovostno bivanje v starosti.  



 

 

Učinek projektaUčinek projektaUčinek projektaUčinek projekta     
Pri  čemer  se  upošteva:  Pr i  čemer  se  upošteva:  Pr i  čemer  se  upošteva:  Pr i  čemer  se  upošteva:      
 

1.Izboljšanje znanja 
 
 

2. Povečanje št. strank/tržnega deleža 
 
 

3. Povečanje produktivnosti 
 
 

4. Socialni učinki  
 
 

5. Vpliv na okolje 
 
 

6. Energijska učinkovitost 
 
 

7. Vidik končnega uporabnika 
 

od 1=NIZKO do 5=VISOKO 

DELNIDELNIDELNIDELNI     SKUPNISKUPNISKUPNISKUPNI     REZULTATREZULTATREZULTATREZULTAT     

 

 
Če je delni 

skupni rezultat:   

 

7 = 1 TOČKA 

14 = 2 TOČKI 

21 = 3 TOČKE 

28 = 4 TOČKE 

35 = 5 TOČK 
 

20 %  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

InInInInovaci jovaci jovaci jovaci jaaaa     
Tehnična/znanstvena kakovost in 

izvirnost inovativne zamisli/potrebe 

od 1=NIZKA do 5=VISOKA  

 20 %  

FinanFinanFinanFinančna izvedl j ivostčna izvedl j ivostčna izvedl j ivostčna izvedl j ivost     
Zadosten, realen in skladen proračun 

projekta 

od 1=NIZKA do 5=VISOKA  

 15 %  

Zmogl j ivostZmogl j ivostZmogl j ivostZmogl j ivost     
Izkušnje MSP iz drugih projektov 

in/ali podjetij ter ustreznost 

ponudnika svetovanj glede na cilje 

projekta 

od 1=NIZKA do 5=VISOKA  

 10 %  

 

    

8888 . .  .  .  VAROVANJE PODATKOVVAROVANJE PODATKOVVAROVANJE PODATKOVVAROVANJE PODATKOV    in  OMEJITEV ODGin OMEJITEV ODGin OMEJITEV ODGin OMEJITEV ODGOVORNOSTIOVORNOSTIOVORNOSTIOVORNOSTI     

    

8888 .1 .1 .1 .1 Varovanje podatkovVarovanje podatkovVarovanje podatkovVarovanje podatkov     

Podjetje, ki se prijavlja za inovacijski vavčer, s podpisom prijave dovoljuje 

partnerju projekta WIDER, to je Razvojnemu centru Srca Slovenije, da uporabi in 

obdeluje podatke zgolj za namen upravljanja (vključno z objavo splošnih 

informacij), tudi z elektronskimi ali računalniško podprtimi napravami ob 

upoštevanju zakonsko predpisane varnosti in zaupnosti. 

 



 

 

Prijavitelji morajo vse dokumente v prijavi, za katere menijo, da predstavljajo 

poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in 

sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani. Če naj bi bil zaupen 

samo določen podatek v prijavi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem 

robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.  

Kot zaupno ali kot poslovna skrivnost bodo obravnavani le tisti podatki v prijavi, 

ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Partner 

projekta WIDER ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je 

navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne 

podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. V primeru, da bodo kot 

zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo 

partner projekta WIDER prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 

skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako 

napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določi 

partner projekta WIDER ne prekliče zaupnosti, partner projekta WIDER oznako 

»ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam. 

    

8888 .2 .2 .2 .2 Omejitev odgovornostiOmejitev odgovornostiOmejitev odgovornostiOmejitev odgovornosti     

Program EU/MED na noben način ne zastopa, jamči ali se obvezuje za točnost ali  

popolnost katerih koli informacij. 

Program EU/MED ne odgovarja nobeni osebi v zvezi s kakršno koli 

nenatančnostjo, napako, opustitvijo ali zavajajočo izjavo, vsebovano v 

informacijah.  

Program EU/MED ne odgovarja nobeni osebi, da ni obvestil katere koli osebe o 

netočnosti, napaki, opustitvi ali zavajajoči izjavi, vsebovani v takšnih 

informacijah, in se je je zavedel po datumu izdaje teh informacij. 

Program EU/MED ne odgovarja nobeni osebi za kakršno koli škodo, izgube, 

stroške, obveznosti ali izdatke, ki jih lahko utrpi kot posledico zanašanja na 

takšne informacije. 

Program EU/MED ni pod nobenim pogojem odgovoren za kakršne koli stroške ali 

izdatke prijaviteljev v tem postopku. 

 

    

    

    

    

    

    



 

 

ČASOVNI OKVIR ČASOVNI OKVIR ČASOVNI OKVIR ČASOVNI OKVIR RAZPISA ZA INOVACIJSKRAZPISA ZA INOVACIJSKRAZPISA ZA INOVACIJSKRAZPISA ZA INOVACIJSKEEEE    VAVČERVAVČERVAVČERVAVČERJEJEJEJE    

 

Datum Datum Datum Datum objave objave objave objave             februar 2014 

Datum zaključkaDatum zaključkaDatum zaključkaDatum zaključka         maj 2014 

OcenjevanjeOcenjevanjeOcenjevanjeOcenjevanje     junij – julij 2014 

Faza Faza Faza Faza podpisa pogodbpodpisa pogodbpodpisa pogodbpodpisa pogodb     avgust – september 2014 

IIIIzvzvzvzvedba vavčerjaedba vavčerjaedba vavčerjaedba vavčerja     oktober 2014 - april 2015 

Končno poročilo o storitviKončno poročilo o storitviKončno poročilo o storitviKončno poročilo o storitvi     april – maj 2015 

PPPPlačilolačilolačilolačilo     maj – junij 2015 
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