Javni razpis
SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO (JR RRI NOO)
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v
konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega
prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:
-

-

NAMEN JAVNEGA
RAZPISA

-

prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo
kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z
zelenim prehodom,
spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja
gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju
po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in
energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja
rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega
vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg,
podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s
preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve
podnebnih sprememb.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v
raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske
produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95
raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje
prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem
onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj
novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s
tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v
skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ne glede na velikost podjetja.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije,
ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev poslovni naslov
podružnice v Republiki Sloveniji.

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji so:
- so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na razpis
(upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj
velja tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v
primeru podružnice tujega podjetja,
- delež kapitala v virih sredstev podjetja mora v enem od zadnjih dveh
koledarskih let presegati 30%,
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POGOJI ZA RRI PROJEKT

za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, da je lahko
ustanovljen eno leto pred datumom oddaje vloge ter da zanj ne velja
pravilo glede deleža kapitala v virih sredstev.
so na dan zadnji dan predhodnega koledarskega leta zaposlovala najmanj 3
osebe za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju
na navedeni dan,
višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v
predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje vloge, mora biti
vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta,
imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja
obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s
pravnomočnim izvršilnim naslovom,
podjetje lahko na javnem razpisu v okviru posameznega odpiranja nastopa
samo enkrat, in sicer ali v vlogi prijavitelja konzorcija ali v vlogi
konzorcijskega partnerja.

Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh
konzorcijskih partnerjev,
- čas trajanja projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev,
- RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani
ministrstva,
- projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali
storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg najkasneje v 24 mesecih po
zaključku RRI projekta.
- vsebina RRI projekta se ne sme nanašati na t. i. rjave RRI elemente, in sicer
na premog, nafto, zemeljski plin, modri in sivi vodik, sežigalnice odpadkov
ali odlagališča.
- Projekt mora biti skladen z načelom Do no significant harm (DNSH), da ne
škoduje bistveno okolju.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih
stroškov v okviru razpisa RRI NOO je 45.000.000 EUR.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj
50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.

OKVIRNA VIŠINA
SREDSTEV IN DELEŽ
SOFINANIRANJA

Intenzivnost pomoči je odvisna od velikosti podjetja, in sicer:
– velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,
– srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,
– mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.
V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner
srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben
posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost
pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem
primeru je intenzivnost pomoči naslednja:
- velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,
- srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,

-

mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so raziskovalno-razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav
in/ali eksperimentalnega razvoja:
- Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu
zaposlitve na RR aktivnostih, ki se izvajajo v okviru RRI projekta;
- Stroški pogodbenih raziskav ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih
storitev uporabljenih izključno za RRI projekt;
- Investicije v neopredmetena sredstva (stroški znanja in patentov)
- Posredni stroški v vrednosti 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in
povračil z delom osebja.
*OPOMBA: stroški druge in tretje točke znašajo lahko maksimalno 30 % vseh upravičenih stroškov
projekta.

ROKI ZA ODDAJO

Roki za oddajo vlog:
- 17. 05. 2022
- 03. 04. 2023

