Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH
(National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
(izpolnjujejo prijavitelji projektov, kjer v prijavi gospodarska družba nastopa kot izvajalec projekta – v
nadaljevanju: gospodarska družba)

1. Gospodarska družba
veliko podjetje
srednje podjetje
malo podjetje

iz prijave je:

2. Prijavitelj izjavlja, da ni dejaven v naslednjih sektorjih1:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je znesek pomoči določen na
podlagi cene/količine proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oz. zadevnega
podjetja
predelava in trženje kmetijskih proizvodov, pri čemer je pomoč pogojena z delnim ali
celotnim prenosom na primarne proizvajalce
aktivnosti za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Opomba:

V primeru, da niso označena vsa navedena polja, prijavljeni projekt ne more biti
sofinanciran s strani ARRS in je izločen iz nadaljnjih postopkov javnega razpisa.

3. Prijavitelj izjavlja, da pri dodeljevanju državne pomoči ne obstajajo naslednji omejitveni
dejavniki2:
do državne pomoči ni upravičeno podjetje v težavah v skladu z osemnajsto točko 2. člena
Uredbe 651/2014
do državne pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom
ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v RS ali
da ima v RS večino poslovnih enot; vendar se dovoli zahteva, da je v trenutku
plačila
državne pomoči poslovna enota ali podružnica v RS
državna pomoč ni namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali
države članice
ukrep državne pomoči ni pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma
proizvedeno blago ali storitve
ukrep državne pomoči upravičencem ne omejuje možnost izkoriščanja rezultatov
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Opomba: V primeru, da niso označena vsa navedena polja, prijavljeni projekt ne more biti
sofinanciran s strani ARRS in je izločen iz nadaljnjih postopkov javnega razpisa.

1
2
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4. Če je izvajalec projekta velika gospodarska družba, navedite predvidene spodbujevalne učinke in
kazalce državne pomoči v skladu z 12. členom Pravil o državnih pomočeh na področju raziskovalne
dejavnosti.
V primeru, da so merila pri posameznem kazalcu izpolnjena, označite polje DA, v primeru, da merila
niso izpolnjena, označite polje NE.
Opomba: V primeru, da je pri vseh kazalcih (4.1, 4.2, 4.3 in 4.4) označeno polje  NE, prijavljeni
projekt ne more biti sofinanciran s strani ARRS in je izločen iz nadaljnjih postopkov javnega razpisa.

4.1. Kazalec "bistvena razširitev velikosti projekta oziroma dejavnosti zaradi pomoči" se meri z
naslednjimi merili:
•
•

povečanje števila raziskovalcev, ki raziskujejo na projektu, v primerjavi s številom
raziskovalcev, ki bi raziskovali na projektu brez pomoči, znaša vsaj 10 % oziroma se število
poveča vsaj za enega raziskovalca v obdobju izvajanja projekta brez pomoči
povečanje intenzivnosti uporabe raziskovalne opreme na projektu v primerjavi s projektom,
ki bi se izvajal brez pomoči:
- predstavlja 5 % povečanje izkoriščenosti obstoječe raziskovalne opreme na tem projektu
oziroma
- pomeni povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje za 10 % v primerjavi s projektom, ki
bi se izvajal brez pomoči.
DA
NE

4.2. Kazalec "bistvena razširitev področja uporabe projekta oziroma dejavnosti zaradi pomoči" se
meri z naslednjimi merili:
•

povečanje števila pričakovanih rezultatov projekta v primerjavi z enakim projektom, ki bi se
izvajal brez pomoči
- predstavlja 10 % povečanje visoko citiranih objav (v revijah z največjim impact
faktorjem) kot rezultat projekta v primerjavi s projektom, ki bi se izvajal brez pomoči
oziroma
- znaša 10 % povečanje prihodkov, ki jih upravičenec ocenjuje kot rezultat projekta, v
primerjavi s projektom, ki bi se izvajal brez pomoči.

•

možnost uporabe pričakovanih rezultatov projekta za druge namene v primerjavi s
projektom, ki bi se izvajal brez pomoči; šteje se, da je merilo izpolnjeno, če so pričakovani
rezultati uporabni za nadaljnje raziskave na raziskovalnem področju, ki ni temeljno
raziskovalno področje projekta, za katerega je bila dodeljena pomoč.
DA
NE
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4.3. Kazalec "bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt oziroma
dejavnost zaradi pomoči" se meri z naslednjimi merili:
•

•

povečanje skupne porabe sredstev za raziskave s strani upravičenca do pomoči v primerjavi z
izvajanjem projekta, ki bi se izvajal brez pomoči; šteje se, da je merilo izpolnjeno, če je
povečanje skupne porabe sredstev za raziskave s strani upravičenca za najmanj 1 % večje v
primerjavi z izvajanjem projekta, ki bi se izvajal brez pomoči
povečanje porabe sredstev za raziskave s strani upravičenca do pomoči kot deleža v celotnih
prihodkih v primerjavi z izvajanjem projekta, ki bi se izvajal brez pomoči; šteje se, da je merilo
izpolnjeno, če povečanje porabe sredstev za raziskave s strani upravičenca do pomoči kot
deleža v celotnih prihodkih upravičenca znaša najmanj 0,1 % točke v primerjavi z izvajanjem
projekta, ki bi se izvajal brez pomoči.

DA
NE

4.4. Kazalec "bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti" se meri z
naslednjimi merili:
•

izvedba projekta najmanj pol leta prej, kot bi se izvedel projekt brez pomoči.

DA
NE

5. Prijavitelj izjavlja, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva,
ni prejel pomoči iz drugih javnih virov
je prejel pomoč iz drugih javnih virov
V primeru, da je prijavitelj prejel sredstva za isti namen iz drugih javnih virov, znaša vrednost
tako pridobljenih sredstev
EUR.

Podpis prijavitelja:
in
zastopnik oz. pooblaščena oseba

vodja raziskovalnega projekta

ŽIG
Kraj in datum:
Oznaka prijave:
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