VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE
SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«
Št. 4 (20.3.2020)

1. Vprašanje:
Imamo vprašanje v zvezi z razpisom »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE
TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«.
V pogojih razpisa piše za »de minimis«, da podjetje ne sme presegati v treh letih 200.000€
pomoči. Pri tem se pa gleda enotno podjetje. Naše podjetje je v lasti XX, D.O.O. in YY,
D.D., ki imajo v lasti še veliko drugih podjetij. Se v enovito podjetje poleg našega šteje
zraven še XX, D.O.O. in YY, D.D.? Ali se v enovito podjetje štejejo tudi druga podjetja, ki
jih imata XX, D.O.O. in YY, D.D. v lasti? Lahko naše podjetje kljub tej lastniški strukturi
kandidira na tem razpisu?
Takšno lastniško situacijo ima tudi kar nekaj drugih večjih slovenskih turističnih podjetij
in bi vas lepo prosil za pojasnilo.

ODGOVOR:
Skladno s točko I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa, velja za podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije
651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis prijavi
le eno od njih, to podjetje potem navede svojo velikost skladno s Prilogo I Uredbe 651/2014/EU.
Skladno s točko I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh, razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa se šteje, da se pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, ne
sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne
okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de
minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče
pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije
651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno
podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
• eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
• eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja,
• pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu
podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
• eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo
nadzoruje večino glasovalnih pravic,

• podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so
prav tako »enotno« podjetje. Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek
dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
Za izpolnitev Obrazca št. 4: IZJAVA PRIJAVITELJA – DE MINIMIS morate upoštevati določila
razpisne dokumentacije kot navedeno v prejšnjih alinejah.
Za izpolnitev Obrazca št. 1: PRIJAVNI OBRAZEC, navedete podatke o podjetju, ki je prijavitelj
projekta in ki bo, v primeru odobritev vloge za sofinanciranje upravičenec.

2. Vprašanje:
Imeli bi dve vprašanji glede Javnega razpis za sofinanciranje promocije slovenske
turistične ponudbe v letu 2020:
1. imamo dve podjetji, ki skupaj tesno sodelujeta. Obe podjetji imata registrirano
turistično dejavnost in se z turizmom tako posredno kot neposredno ukvarjata. Podjetji
svoje dejavnosti opravljata na istem naslovu. Zanimalo bi me ali se na razpis lahko
prijavimo združeno? Namreč podjetje, katerega osnovna dejavnost je turizem nima
povprečno vsaj 2 zaposlena v letih 2017 in 2018 Ker pa podjetji vzajemno sodelujeta se
na razpis želimo prijaviti skupaj.
2. Kaj pomeni, da se projekt ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge? Oziroma
kaj pomeni začetek projekta? Ali se tukaj razume tudi konceptualiziranje, priprava,
oblikovanje?

ODGOVOR:
1. Skladno s točko 1.4 je upravičenec do sredstev financiranja vsako podjetje (gospodarska
družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki
Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje. Pogoji za kandidiranje pa
se nanašajo na samostojnega prijavitelja in skupna prijava na javni razpis ni mogoča.
2. Skladno s točko I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja se projekt, ki ga prijavljate v svoji vlogi, in
vse aktivnosti, vezane na ta projekt, ki bodo predmet sofinanciranja, ne smejo pričeti izvajati
pred datumom, ko ste vlogo oddali.

