
REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Številka: 007-53/2018/7

Ljubljana, 15.10.2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 5. odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 - ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17  in 13/18 - ZJF-H ) je Vlada Republike Slovenije na 
... seji dne. pod točko .. sprejela naslednji 

SKLEP

V Načrt razvojnih programov 2018-2021 se na podlagi priložene tabele uvrsti novi projekt:

 1541-18-9003 Finančni instrumenti za inovacije 

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
 Obrazložitev
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 1541-18-9003
- Mnenje MF k predlogu spremembe NRP 2018-2021

Prejme:
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),
- Ministrstvo za finance,

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Nataša Kobe Logonder, sekretarka
 Dejan Hribar, podsekretar
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
Tehnični sekretariat programa Interreg Europe je 15. 5. 2018 sprejel odločitev o potrditvi in 
sofinanciranja projekta INNOVA-FI (Financial Instruments for Innovation).

V okviru programa Interreg Europe so sredstva namenjena sofinanciranju aktivnosti za spodbujanje 
oblikovanja in izvajanja finančnih instrumentov strukturnih skladov z namenom ustreznejšega 
financiranja inovativnih in raziskovalno-razvojno usmerjenih malih in srednjih podjetij.

Bistveni element sodelovanja v projektu je identifikacija primerov dobrih praks iz partnerskih držav
in prenos tistih, ki so relevantne v prakso oblikovanja in izvajanja relevantnih politik v Sloveniji.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

NE

e) socialno področje NE

f) dokumenta razvojnega načrtovanja:
- na nacionalne dokumente razvojnega 

načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sredstva za projekt INNOVA-FI so za leto 2018 in 2019 zagotovljena v finančnem načrtu Službe 
vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V naslednjih letih se bodo sredstva načrtovala 
na podlagi limita, ki ga ob pripravi proračuna določi vlada Republike Slovenije. 
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
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Predvideno povečanje (+) 
a l i  z m a n j š a n j e  (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 
uporabnika 

Š i f r a  i n  n a z i v  
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 
postavke

Z n e s e k  z a  
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SVRK

1541-18-9003 
Finančni 
instrumenti za 
inovacije

160298 - Evropsko 
teritorialno 
sodelovanje-14-20-
Interreg Europe –
EU

0,00 EUR 0,00 EUR

SVRK

1541-18-9003 
Finančni 
instrumenti za 
inovacije

160299 - Evropsko 
teritorialno 
sodelovanje-14-20-
In te r reg  Europe–
slovenska udeležba

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 
uporabnika 

Š i f r a  i n  n a z i v  
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 
postavke 

Z n e s e k  z a  
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1 
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SVRK
1541-16-9002
Interreg Europe -
SYMBI

160298 - Evropsko 
teritorialno 
sodelovanje-14-20-
Interreg Europe –
EU

9.697,97 EUR

SVRK
1541-16-9002
Interreg Europe -
SYMBI

160299 - Evropsko 
teritorialno 
sodelovanje-14-20-
In te r reg  Europe–
slovenska udeležba

1.711,59 EUR

SVRK

1541-14-0002 –
Podporna 
dejavnost za 
nemoteno izvajanje 
SVRK

141002 – Materialni 
stroški

36.986,19 EUR

SVRK

1541-14-0002 –
Podporna 
dejavnost za 
nemoteno izvajanje 
SVRK

141002 – Materialni 
stroški

6.527,78 EUR

SKUPAJ 11.409,56 EUR 43.243,97 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Ker gre za uvrščanje novih projektov v NRP, ni potrebna predhodna objava na spletni strani.
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10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Marko Bandelli
minister
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OBRAZLOŽITEV 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko je bila v letu 2017 povabljena, 
da kot partnerska organizacija sodeluje v mednarodnem projektu v okviru programa INTERREG 
EUROPE, katerega osnovni namen je izboljšati uspešnost kohezijske politike in povečati 
institucionalno zmogljivost javnih organov in drugih deležnikov. Projekt se je začel izvajati letos (tj. 
2018).

 Projekt 1541-18-9003 Finančni instrumenti za inovacije

Glavni cilj projekta 

Evropski svet je marca 2000 pritrdil dejstvu, da je potrebno povečati sredstva za inovacije s 
hkratnim izvajanjem ustreznejših politik in učinkovitejšo porabo javnih sredstev. Da bi dosegli ta cilj,
je Evropska komisija dala velik poudarek naraščajoči uporabi različnih finančnih instrumentov kot 
orodje kohezijske politike. Poleg jasnih prednosti t. i. recikliranja sredstev na dolgi rok, finančni
instrumenti pomagajo spodbujati druge javne in zasebne investicije, s katerimi bi ustrezno naslovili 
tržne pomanjkljivosti. Še več, finančni instrumenti kot npr. garancije, poslovni angeli, tvegani kapital 
ali množično financiranje so se izkazali kot uspešna orodja, s katerimi je mogoče pomagati MSP-
jem, da preidejo iz t. i. faze mrtve doline preko trajnostne rasti do podjetja, ki kotira na borzi.

Cilj projekta INNOVA-FI je izboljšati oblikovanje in izvajanje finančnih instrumentov strukturnih 
skladov z namenom ustreznejšega financiranja inovativnih in raziskovalno-razvojno usmerjenih 
malih in srednjih podjetij (tako v fazi zagona kot v fazi rasti). Projektni partnerji bodo ta cilj dosegli s 
proučevanjem stopnje inovativnosti regij (proučevanje stanja na terenu, t. i. mapping) ter kako se 
inovativnost izgrajuje in financira s pomočjo proračunskih sredstev. Konzorcij bo naredil pregled 
izzivov kot so: oblikovanje finančnih instrumentov, ki so prilagojeni različnim fazam podjetništva; 
premik stran od nepovratnih sredstev, ki so zelo uveljavljena praksa na področju RRTI; doseganje 
večje usklajenosti finančnih instrumentov z drugimi ukrepi; ustvarjanje čezmejnih finančnih
instrumentov.

Pričakovani rezultati projekta:
i. vključevanje lokalnih skupin deležnikov v izmenjavo in v proces strateškega

razmišljanje za pripravo regionalnih akcijskih načrtov;
ii. identifikacija in izmenjava dobrih praks z zadevnega področja;
iii. organizirane medregijske aktivnosti za izmenjavo izkušenj;
iv. priprava priporočil za regionalne in nacionalne organe, kako izboljšati, optimirati 

oziroma harmonizirati finančne instrumente;
v. okrepiti sodelovanje z relevantnimi evropskimi institucijami z namenom 

izgrajevanja podpornega okolja;
vi. priporočila za izboljšanje politik in časovni načrt za sprejem metode in dobrih praks 

v drugih regijah EU.

5-letni projekt je razdeljen v dve fazi, in sicer prva faza, ki traja 3 leta in druga faza, ki traja 2 leti. 
Projekt je prav tako razdeljen na posamezna poročevalska obdobja oziroma semestre, ki vsako 
traja 6 mesecev. Časovnica je sledeča:

Prva faza po šestmesečnih obdobjih (semestrih):

 01-06-2018/30-11-2018 
 01-12-2018/31-05-2019 
 01-06-2019/30-11-2019 
 01-12-2019/31-05-2020 
 01-06-2020/30-11-2020 
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 01-12-2020/31-05-2021 

Druga faza po šestmesečnih obdobjih (semestrih):

 01-06-2021/31-05-2022 
 01-06-2022/31-05-2023 



Finančna konstrukcija

Faza 1

Partner Priprave Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6

1. National Innovation Agency 15.000,00 42.900,00 56.450,00 48.350,00 45.450,00 48.400,00 44.200,00 

2. Regional Development Agency in Bielsko-Biała 0,00 17.950,00 35.300,00 31.650,00 27.550,00 24.700,00 23.450,00 

3. IVACE, Valencia Institute for Business Competitiveness 0,00 27.300,00 30.500,00 45.150,00 31.600,00 24.750,00 20.050,00 

4. Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Centre 0,00 16.200,00 24.050,00 32.250,00 25.500,00 31.100,00 23.550,00 

5. Investment and Business Guarantees Ltd. 0,00 13.150,00 23.600,00 23.375,00 37.425,00 26.075,00 18.375,00 

6. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 0,00 11.500,00 24.425,00 22.975,00 26.425,00 34.950,00 29.200,00 

7. Business and Cultural Development Centre 0,00 15.000,00 23.500,00 27.975,00 22.875,00 22.600,00 37.225,00 

8. Startup Europe Regions Network (SERN) 0,00 16.175,00 18.625,00 17.925,00 13.740,00 16.355,00 16.855,00 

Skupaj 15.000,00 160.175,00 236.450,00 249.650,00 230.565,00 228.930,00 212.905,00 

% od celote 0,93% 9,89% 14,60% 15,41% 14,23% 14,13% 13,14%

Faza 2

Partner Semester 7 Semester 8 Semester 9 Semester 10 Skupaj

1. National Innovation Agency 12.275,00 15.675,00 16.775,00 15.675,00 361.150,00 

2. Regional Development Agency in Bielsko-Biała 4.600,00 6.100,00 7.600,00 6.100,00 185.000,00 

3. IVACE, Valencia Institute for Business Competitiveness 6.175,00 7.675,00 9.175,00 7.675,00 210.050,00 

4. Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Centre 7.200,00 8.700,00 10.200,00 8.700,00 187.450,00 

5. Investment and Business Guarantees Ltd. 5.600,00 8.600,00 10.100,00 8.600,00 174.900,00 

6. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 4.600,00 6.100,00 7.600,00 6.100,00 173.875,00 

7. Business and Cultural Development Centre 8.600,00 6.100,00 7.600,00 6.100,00 177.575,00 

8. Startup Europe Regions Network (SERN) 5.450,00 8.450,00 31.000,00 5.450,00 150.025,00 

Skupaj 54.500,00 67.400,00 100.050,00 64.400,00 1.620.025,00 

% od celote 3,36% 4,16% 6,18% 3,98% 1,00%
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