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RAZPIS ZA IZBOR INOVATIVNIH PODJETIJ 
v okviru projekta iCON, financiranega na podlagi razpisa 1/2009 
Programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013 

 
 

 

UVOD  

Razpis je del projekta iCON, ki je financiran na podlagi razpisa 1/2009 
Programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2013 in ima za cilj 
izvedbo pobud za dvig konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij 
(MSP) z inovacijami in sodelovanjem med podjetji (www.icon-
project.eu).    
S.I.PRO., Pokrajinska razvojna agencija d.d. iz Ferrare, je v okviru 
projekta zadolžena za izvedbo aktivnosti, predvidenih v WP4.2, med 
ostalim tudi za izbor inovativnih podjetij, po potrebi tudi ob podpori 
zunanjih usposobljenih subjektov.  
Konzorcij Ferrara Raziskave, neprofitna ustanova s sedežem v Ferrari, ki 
ima za svojo poglavitno dejavnost krepitev in razvoj znanstvenih, 
tehnoloških in ekonomskih virov na teritoriju, je bil izbran s strani 
S.I.PRO. na podlagi javnega razpisa in sicer za izvedbo aktivnosti, ki jih 
predvideva razpis, v skladu s smernicami naročnika.  
 
 

1. CILJ RAZPISA 

Cilj obstoječega razpisa je širjenje kulture inovacij znotraj programskega 
območja, in sicer na podlagi izbora podjetij z visoko stopnjo 
inovativnosti in znanja. 
Razpis temelji na natečaju, kjer se ocenjuje stopnja inovativnosti 
podjetij, ki so bila ustanovljena po 1. januarju 2013.  
Razpis zagotavlja sodelujočim možnost podpore pri razvoju njihovega 
podjetja in sicer na podlagi dodeljenih nagrad, ki bodo podeljene na 
javni prireditvi, ob prisotnosti povabljenih potencialnih vlagateljev, 
podjetniških svetovalcev in morebitnih poslovnih partnerjev.  
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Kot določeno v 4. členu tega razpisa, se kandidati prijavijo na obstoječi 
razpis s predložitvijo vloge za sodelovanje, ki mora obsegati tudi 
ekonomsko-finančni načrt podjetja (Business Plan). 
Vse prejete vloge bo za tem obravnavala pristojna komisija, ki bo 
sestavila prednostno lestvico, kot določeno v členih 6. in 7. tega razpisa.   
Tri najvišje uvrščene vloge bodo nagrajene z nagrado v gotovini, in sicer 
v skupnem znesku 6.500,00 (šest tisoč petsto/00) evrov. 
 
 

2. SUBJEKTI, KI JIM JE NAMENJEN RAZPIS 

Razpis je naslovljen na podjetja z visoko stopnjo inovativnosti in znanja, 
ki so bila ustanovljena po 1. januarju 2013 in ki imajo vsaj eno poslovno 
enoto registrirano znotraj programskega območja.   
 
Programsko območje (www.ita-slo.eu) sestavljajo 
 
v Republiki Sloveniji: 
 

• Goriška statistična regija; 

• Obalno-Kraška statistična regija; 

• Gorenjska statistična regija; 

• Osrednjeslovenska statistična regija (načelo fleksibilnosti); 

• Notranjsko-Kraška statistična regija (načelo fleksibilnosti). 
 
v Republiki Italiji: 
 

• Dežela Furlanija-Julijska krajina: 
o Pokrajina Trst; 
o Pokrajina Gorica;  
o Pokrajina Videm;  
o Pokrajina Pordenone (načelo fleksibilnosti). 

• Dežela Benečija: 
o Pokrajina Benetke;  
o Pokrajina  Rovigo; 
o Pokrajina Padova; 
o Pokrajina Treviso (načelo fleksibilnosti). 

• Dežela Emilia-Romagna: 
o Pokrajina Ferrara; 
o Pokrajina Ravenna. 
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Podjetja so lahko individualnega ali skupinskega tipa, pri čemer so v 
zadnjem primeru lahko ustanovljena v kakršnikoli pravni obliki. 
Izključeni so samostojni podjetniki, ki so davčni zavezanci, bodisi kot 
samostojni subjekti ali povezani v združbo.    
 
 

3. POGOJI ZA UDELEŽBO V RAZPISU 

Podjetja, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati vsaj enega 
od naslednjih pogojev: 

- zagotavljanje inovativnih izdelkov/storitev;  
- uporaba novih tehnologij; 
- delovanje na podlagi visoke strokovne usposobljenosti;  
- uvajanje inovativnih organizacijskih in/ali tržnih rešitev;  
- biti v tesnem stiku s sistemom raziskav znotraj 

programskega območja. 
 

 
4. NAČIN SODELOVANJA  

Vloga za sodelovanje (Priloga 1), ki jo vloži zakoniti zastopnik podjetja, 
mora biti sestavljena v italijanskem jeziku v obliki vloge, ki je priložena k 
razpisu, ter mora biti ustrezno podpisana.   
K vlogi je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega 
zastopnika podjetja.  
Vlogo je možno predložiti  

• osebno,  

• s priporočeno pošiljko s povratnico,  

• preko certificirane elektronske pošte (PEC)  
 
na naslednji naslov: 
 
Consorzio Ferrara Ricerche 
Sede Operativa: Via Saragat, 1 - Blocco B - 1° Piano 
44122 Ferrara 
 
E-naslov PEC: consorzioferrararicerche@pec.it 
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Označba, ki jo je potrebno navesti na ovojnici ali v zadevi, ko gre za 

certificirano elektronsko sporočilo PEC:  
Progetto iCON – Bando per la selezione di Imprese Innovative – Impresa 
«NAZIV/FIRMA PODJETJA». 
 
Ne glede na to, v kakšni obliki so vloge predložene, morajo vse vloge za 
sodelovanje prispeti k prejemniku do vključno 12. ure dne 8. januarja 
2014, sicer ne bodo vključene v postopek izbora, kot ga predvideva 
obstoječi razpis. V primeru, ko bo vloga izročena osebno, bo vlagatelju 
izdano potrdilo z datumom in uro vročitve. V primeru, ko bo vloga 
izročena s priporočeno pošiljko s povratnico, se bosta upoštevala datum 
in ura prejema. V primeru, ko bo vloga izročena preko certificirane 
elektronske pošte, se bosta upoštevala datum in ura potrditve o uspešni 
oddaji sporočila, kot jo bo določil strežnik, ki podpira certificirano 
elektronsko pošto naslovnika.  
Obratovalni čas Konzorcija Ferrara Raziskave je:  
od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. 
V času med 21. decembrom 2013 in 6. januarjem 2014 osebna oddaja 
vloge ne bo možna, ker konzorcij ne bo obratoval.    
Vloge za sodelovanje, posredovane v elektronski obliki, morajo biti 
poslane v skladu z določili Zakonske uredbe »Upravni digitalni kodeks« z 
dne 7. marca 2005, št. 82, vključno z nadaljnjimi spremembami in 
dopolnitvami. Vloga za sodelovanje in priloge morajo biti posredovane 
v formatu pdf, pri čemer skupna velikost posamezne odposlane pošiljke 
ne sme presegati 20 MB (20.480 KB) ter posamezna datoteka ne sme 
presegati 5 MB (5.129 KB). Vloge posredovane preko certificirane 
elektronske pošte PEC morajo biti poslane iz naslova PEC, sicer bo vloga 
izločena iz razpisa in ne bo obravnavana.  
 
Kot veljavne bodo upoštevane samo tiste vloge, ki bodo imele v prilogi 
Poslovno-finančni načrt - Business Plan (Priloga II) v italijanskem 
jeziku, ki se bo nanašal na obdobje najmanj treh let in bo zajemal:  

- povzetek poslovnega načrta - executive summary; 
- opis poslovne dejavnosti podjetja;  
- opis tehnologije, ki jo uporablja podjetje, ter opis rešitev, 

ki jih takšna tehnologija prinaša; 
- opis izdelkov/storitev, ki jih trži podjetje;  
- opis trga, na katerem deluje podjetje, s podrobnim opisom 

potencialnih konkurentov;  
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- opis načinov dostopanja na trg (na podlagi komercialnih 
pogodb in/ali uporabljenih distribucijskih kanalov; 

- podrobna poslovno-finančna napoved za obdobje treh let, 
vključno z opisom obsega stroškov, prihodkov, naložb in 
financiranj za posamezni izdelek/storitev, ki ga/jo trži 
podjetje;  

- navedba morebitnih sklenjenih partnerstev z opisom 
njihove vloge v okviru proizvodnje/trženja izdelka/storitve;  

- navedba morebitne industrijske in/ali intelektualne 
lastnine, ki je v lasti podjetja;  

- navedba vlog in funkcij, ki jih izvajajo človeški viri znotraj 
podjetja;  

- natančna SWOT analiza lastne dejavnosti.  
 

K vlogi za sodelovanje je potrebno priložiti življenjepise (CV-je) 
družbenikov in poslovodstva družbe1, vključno z njihovim podpisanim 
pooblastilom za obdelavo osebnih podatkov.   
 

 
5. VLOGE, KI NE BODO SPREJEMLJIVE 

V okviru razpisa ne bodo sprejemljive:  

- vloge podjetij, ki nimajo niti ene poslovne enote s 
sedežem na programskem območju, kot je opredeljeno 
pod 2. točko tega razpisa;  

- vloge podjetij, ki ne izpolnjujejo niti enega izmed pogojev, 
opredeljenih pod 3. točko tega razpisa;  

- vloge podjetij, posredovane po 12. uri dne 8. januarja 
2014 oziroma vloge, ki ne bodo posredovane na način, kot 
opredeljeno pod 4. točko tega razpisa. 
 
 

6. VODENJE RAZPISA  

Vodenje razpisa in povezanih aktivnosti je v pristojnosti Konzorcija  
Ferrara Raziskave. Za ocenjevanje podjetij bo imenovana ocenjevalna 

                                                 
1
 V primerih, ko so družbeniki pravne osebe, je potrebno priložiti predstavitev  
ustanove. 
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komisija, ki jo bo upravljavec razpisa izbral izmed strokovnjakov s 
priznanimi izkušnjami s področja ocenjevanja podjetij in z visoko 
stopnjo strokovnosti. Ocenjevanje kandidatov in priprava prednostne 
lestvice kandidatov na podlagi njihovih dokazanih dosežkov je v izključni 
pristojnosti ocenjevalne komisije.   
 
 

7. OCENJEVALNI KRITERIJI IN NAGRADE 

Vloge za sodelovanje v razpisu bodo ocenjene na podlagi naslednjih 
kriterijev:  
 

� inovativnost izdelka/tehnologije/ponujenih storitev;   
� vrednost tehnološke vsebine/znanja in inovativnost ideje 

podjetja;  
� razlikovanje v odnosu na ostale konkurente;   
� posedovanje pravic intelektualne lastnine in industrijske 

lastnine;  
� privlačnost trga, na katerem deluje podjetje;  
� potencial trga;  
� odnos do sistema raziskav; 
� preglednost in izvedljivost poslovnega modela; 
� primernost finančnih projekcij; 
� dovršenost in izvedljivost povzetka poslovnega načrta;  
� kompletna SWOT analiza; 
� primernost tima, ki predlaga vlogo (skladnost med 

kompetencami in misijo, heterogenost in komplementarnost 
kompetenc).  

 
Prejete vloge bodo ovrednotene na podlagi dodeljenih točk, ki bodo 
izhajale iz posameznega ocenjevalnega kriterija.  
Odločitev o tem, ali bodo posamezni kriteriji imeli večjo ali manjšo težo, 
je v pristojnosti komisije.    
V primeru, da dva kandidata prejmeta enako število točk na podlagi 
ocenjevalnih kriterijev, bodo imele prednost naslednje značilnosti: 
 

- večnacionalnost (skupne vloge italijanskih in slovenskih 
predlagateljev);   
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- ustreznost področja delovanja (dejavnost spada v okvir 
grozdov, ki jih določa projekt in so na voljo na spletni 
strani  http://www.icon-project.eu/cluster.aspx);  

- dejavnost se nanaša na temo “obnove” po potresu v maju 
2012; 

- potrjena pripravljenost podjetja za izvedbo čezmejnih 
delovnih praks in čezmejnih izmenjav zaposlenih.  

 
Postopek ocenjevanja bo sklenjen z izdelavo prednostne lestvice, kjer 
bodo najvišje uvrščena tista podjetja, ki bodo ocenjena kot najbolj 
inovativna in bodo podprta z ustreznim poslovnim načrtom.  
Končna razvrstitev bo temeljila na številu točk, ki jih bo ocenjevalna 
komisija podelila na podlagi zgoraj navedenih kriterijev ter ob 
upoštevanju določenih prioritet.  
 
Tri najvišje uvrščena podjetja iz prednostne lestvice bodo prejela 
denarno nagrado in/ali nagrado v obliki strokovnega svetovanja, v 
vrednosti:  

- 3.000,00 EUR (tri tisoč / 00) prvouvrščeno podjetje;  
- 2.000,00 EUR (dva tisoč / 00) drugouvrščeno podjetje;  
- 1.500,00 EUR (tisoč petsto / 00) tretjeuvrščeno podjetje. 

 
Ocenjevalna komisija ima pravico, da se glede na število in kakovost 
prejetih vlog po lastni presoji odloči povečati obseg selekcije. 

 
Višina nagrad je izražena v bruto znesku pred upoštevanjem zakonsko 
predvidenih odbitkov. 
Izplačilo nagrad se opravi do 31. decembra 2014, po predhodnem 
pregledu izpolnjevanja pogojev, ki so jih navedli kandidati ob 
predstavitvi kandidature.  
 
 

8. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI 

Ravnanje z osebnimi podatki bo potekalo v skladu z določili Zakonskega 
odloka 196/2003 “Zakonik o varstvu osebnih podatkov”. Vsi  
posamezniki, povezani z izvedbo razpisa, bodo v vsaki fazi razpisa in tudi 
po njegovem izteku dolžni zagotavljati varovanje podatkov, ki izhajajo iz 
predložene dokumentacije.   
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Še zlasti veljajo določila navodila Konzorcija Ferrara Raziskave, ki ga  
navajamo v nadaljevanju:   
 
NAVODILO glede ravnanja z osebnimi podatki   
1. Uvod  
Na podlagi 13. člena Zakonske uredbe 196/2003 - “Zakonik o varstvu 
osebnih podatkov” (v nadaljevanju “Zakonik”) je Konzorcij Ferrara 
Raziskave kot “Nosilec” ravnanja z osebnimi podatki dolžan, da vas 
seznani glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki.   
2. Izvor osebnih podatkov  
Zbiranje vaših osebnih podatkov poteka na način vnosa podatkov, ki ste 
jih posredovali sami kot zainteresirani kandidat ob predložitvi vaše 
kandidature Konzorciju Ferrara Raziskave, kot tudi v vseh naslednjih 
fazah medsebojne komunikacije.   
3. Namen ravnanja z osebnimi podatki  
Obdelava podatkov se izvaja v naslednje namene:  
a) vnos podatkov o osebah, ki so prejele informacije s strani zaposlenih 
pri Konzorciju Ferrara Raziskave in/ali ki so se udeležile aktivnosti in 
promocijskih ter informativnih dogodkov, organiziranih v okviru razpisa 
“Razpis za izbor inovativnih podjetij”;  
b) vnos podatkov o kandidatih, ki nameravajo dati vlogo za sodelovanje 
pri razpisu “Razpis za izbor inovativnih podjetij”;  
c) izvedba preverjanja in ocenjevanja prejetih vlog za sodelovanje v 
razpisu ter objava prednostne lestvice kandidatov;   
d) razpošiljanje, tudi preko elektronske pošte, informacij o razpisu  
“Razpis za izbor inovativnih podjetij”; 
e) izvedba preverjanja in nadzora, kot jih določajo zakonska določila s 
tega področja;   
f) zbiranje podatkov v statistične namene. 
4. Način obdelovanja podatkov  
Za zgoraj opredeljene namene se obdelava podatkov opravi ročno, 
računalniško in telematsko, s ciljem, ki je tesno povezan z zgoraj 
navedenimi nameni ter vsakokrat na način, ki zagotavlja varnost in 
diskretnost podatkov.   
5. Neobveznost posredovanja podatkov  
Posredovanje podatkov je neobvezno, vendar ob pomanjkanju 
podatkov ne bo možno zadostiti namenom, opisanim pod točko 3 
(“Namen ravnanja z osebnimi podatki”).  
6. Kategorije posameznikov, ki jim je dovoljeno posredovati podatke 
oziroma lahko pridejo v stik s podatki  
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Z vašimi osebnimi podatki bo seznanjeno izključno operativno osebje 
Konzorcija Ferrara Raziskave in/ali posamezniki, ki bodo po naročilu 
Konzorcija Ferrara Raziskave imenovani za obdelavo podatkov.   
7. Pravice zainteresiranih  
Obveščamo vas, da zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov  
zagotavlja zainteresiranim možnost uveljavljanja določenih pravic, kot 
izhaja iz 7. člena “Zakonika”, ki ga navajamo v nadaljevanju:  

1. Zainteresirani ima pravico prejeti potrditev o obstoju osebnih 
podatkov, ki ga zadevajo, četudi še niso vneseni (t.j. registrirani), ter 
prejeti takšne podatkov v razločni obliki.   
2. Zainteresirani ima pravico prejeti podatek:  
a. o izvoru osebnih podatkov;  
b. o namenu in načinu obdelave;  
c. o uporabljenem pristopu, ko gre za obdelavo podatkov s 
pomočjo elektronskih orodij;  
d. o glavnih podatkih nosilca, njegovih odgovornih osebah in 
zastopnikih, kot določeno v 5. členu, drugi odstavek;   
e. o posameznikih ali kategorijah posameznikov, ki so upravičeni do 
prejema osebnih podatkov ali lahko pridejo v stik z njimi kot 
predstavniki, odgovorni ali zadolženi na podlagi državne funkcije.   
3. Zainteresirani ima pravico zahtevati   
a. ažuriranje, popravek ali, ko je za to zainteresiran, združitev 
podatkov;  
b. izbris, spremembo v anonimno obliko ali zaustavitev obdelave 
podatkov, ko gre za kršitev zakona, kar vključno velja za podatke, za 
katere ni potrebna hramba glede na namen, za katere so bili 
podatki zbrani ali kasneje obdelani;   
c. potrditev, da so bila dejanja iz točk a) in b) posredovana v 
vednost, tudi kar zadeva njihovo vsebino, tistim osebam, ki so jim 
bili podatki posredovani, razen v primerih, ko se takšna izpolnitev 
izkaže kot neizvedljiva ali terja uporabo očitno previsokih sredstev 
glede na zaščiteno pravico.   
4. Zainteresirani ima pravico nasprotovati, bodisi v celoti ali delno:  
a. obdelavi svojih osebnih podatkov, čeprav so ti potrebni za 
namene zbiranja podatkov, sklicujoč se na legitimne razloge;    
b. obravnavi svojih osebnih podatkov, ko gre za namene 
razpošiljanja reklamnega materiala, gradiva za direktno prodajo, 
materiala za izvedbo tržnih raziskav ali prodajnih sporočil.   

8. Nosilec in odgovorni za obravnavo podatkov  
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Nosilec obdelave osebnih podatkov, na katere se nanaša zgoraj 
navedeno Navodilo, je Konzorcij Ferrara Raziskave, s sedežem v Ferrari, 
Via Savonarola št. 9, poštna številka 44121.  
Zainteresirani ima pravico dostopa do podatkov, ki ga zadevajo, kot tudi 
možnost izvrševanja pravic dopolnjevanja, popravljanja, ažuriranja 
podatkov, itd. kot jih zagotavlja zgoraj navedeni 7. člen Zakonske uredbe 
št. 196/03, preko elektronskega naslova: cfr@unife.it. 
 
 

9. KONČNE DOLOČBE 

Razpis, priloge k razpisu in ostala dokumentacija, ki je vezana na 
izvedbo razpisa, je pripravljena izključno v italijanskem jeziku.  
 
 

10. DODATNE INFORMACIJE 

Za prejem dodatnih informacij v povezavi z razpisom lahko pošljete 
svoje sporočilo na elektronski naslov: matteo.balboni@unife.it 
V predmet sporočila obvezno napišite “Progetto ICON”. 
 
 

PRILOGE: 

- Priloga I: Kopija vloge za sodelovanje 
- Priloga II: Shema ekonomsko-finančnega poslovnega 

načrta – Business Plan 
 


