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POPRAVEK  

  

K RAZPISU ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ŠT. GR/001/21 

 

Ideas Powered for Business SME Fund 
 

Boni za intelektualno lastnino 
 

V skladu s poglavjem 1.5 razpisa za zbiranje predlogov GR/001/21 se vloge lahko oddajo 
v eni od petih faz (časovnih obdobij), tj. januarja, marca, maja, julija in septembra 2021.  
 
V navedenem poglavju je tudi določeno, da „si Urad pridržuje pravico, da odpre dodatno 
časovno obdobje za oddajo vlog“. 
 
Urad se je zato odločil, da odpre novo časovno obdobje za oddajo vlog 
oktobra 2021. To obdobje bo trajalo od 1.10.2021 do 31.10.2021. 
 
Da bi imeli vsi upravičenci na voljo dovolj časa, da zahtevajo storitev oziroma storitve in 
predložijo zahtevke za plačilo, se je Urad odločil za naslednje podaljšanje rokov iz razpisa 
za zbiranje predlogov GR/001/21: 
 

• Upravičenci morajo storitve zahtevati v 30 dneh po obvestilu o odločitvi o dodelitvi 
nepovratnih sredstev (BREZ SPREMEMBE). 
 

• Storitve morajo biti izvedene (tj. v celoti dokončane) najpozneje do 1.5.2022. 
 

• Zahtevke za plačilo je treba predložiti najpozneje do 31.5.2022. 
 
Podrobne informacije bodo objavljene na spletni strani SME FUND, da se vsem 

vložnikom zagotovita enaka obravnava in dostop do istih informacij. 

 
Prilagoditve razpisa za zbiranje predlogov GR/001/21 so predstavljene v prilogi k 
popravku. 
  

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/online-services/sme-fund
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PRILOGA K POPRAVKU 

 

K RAZPISU ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ŠT. GR/001/21 
 

 

Vložnike obveščamo o naslednjih spremembah razpisa za zbiranje predlogov: 

 

• V poglavju 1.6 „Časovni razpored“ se doda naslednja določba: 
 
Poleg časovnega razporeda iz tega poglavja se bo za predložitev vlog odprlo naknadno 

časovno obdobje z naslednjim okvirnim časovnim rokom: 

 
 

ČASOVNO OBDOBJE 6 

Proračun, ki je na voljo za 
posamezno časovno obdobje 

10.000.000 EUR 

Začetek obdobja oddaje vlog 1.10.2021 

Rok za oddajo vlog 31.10.2021  

Vložniki prejmejo pisno obvestilo o 
rezultatih in obvestilo o odločitvah o 
dodelitvi nepovratnih sredstev ob 
dodelitvi. 

november 2021 

 

 

• Poglavje 2.3 „Upravičenost ukrepa(-ov)“ bi se moralo glasiti: 
 

namesto:  
 
[…] 
 
Ukrep(-i) se bo(-do) končal(-i) 31.12.2021 („končni datum“). Storitev(-ve) je treba 
zahtevati in izvesti najkasneje do tega datuma. Storitev(-ve), ki ne bo(-do) izvedena(-e) 
pred tem datumom, bo(-do) veljala(-e) za neupravičeno(-e). 
 
se glasi: 
 
[…] 
 
Ukrep(-i) se bo(-do) končal(-i) 1.5.2022 („končni datum“). Storitev(-ve) je treba zahtevati 
in izvesti najkasneje do tega datuma. Storitev(-ve), ki ne bo(-do) izvedena(-e) pred tem 
datumom, bo(-do) veljala(-e) za neupravičeno(-e). 
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• Poglavje 3.1 „Pravna obveznost in izvajanje“ bi se moralo glasiti: 
namesto:  
 
[…] 
 
Ukrep(-i) se mora(-jo) zaključiti najkasneje do 31.12.2021, kot je navedeno v 
poglavju 2.3. 
 
se glasi: 
 
[…] 
 
Ukrep(-i) se mora(-jo) zaključiti najkasneje do 1.5.2022, kot je navedeno v poglavju 2.3. 
 
 

• Poglavje 3.4 „Zahtevek za plačilo razlike in priložene listine“ bi se moralo glasiti: 
 

namesto:  
 
Upravičenec mora predložiti zahtevek za plačilo razlike, takoj ko je(so) storitev(-ve) 
izvedena(-e) in najkasneje v 30 koledarskih dneh po koncu ukrepa (31.12.2021). 

 
[…] 
 
se glasi: 
 
Upravičenec mora predložiti zahtevek za plačilo razlike, takoj ko je(so) storitev(-ve) 
izvedena(-e) in najkasneje v 30 koledarskih dneh po koncu ukrepa (1.5.2022). 

 
[…] 
 


